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Förord

Inför valet 2006 lyfte Svensk Biblioteksförening fram behovet av en utvärdering av bibli-
otekslagen. Lagen hade tillkommit tio år tidigare och det var tid att se över hur lagen 
fungerade i praktiken. 

I regeringens budgetproposition hösten 2007 instämde regeringen i föreningens 
förslag. Bland annat stod det: ”De avgiftsfria biblioteken har en viktig roll för att främja 
läsandet och nå nya grupper av läsare. Biblioteken kan även erbjuda kunskap och informa-
tion. Det finns stora utvecklingsmöjligheter för biblioteken i framtidens samhälle. För att 
stärka bibliotekens roll och säkerställa tillgängligheten i framtiden i samhället avser reger-
ingen att under mandatperioden utvärdera bibliotekslagen.”

Efter att Kulturutredningen presenterat sitt förslag utsåg regeringen i september 
2009 Inger Eide Jensen att genomföra den aviserade utvärderingen av bibliotekslagen. 
I beslutsunderlaget står att syftet med utvärderingen är att undersöka hur biblioteksla-
gen har fungerat i praktiken och om målen med lagen har uppnåtts. I uppdraget ingår 
bl.a. att översiktligt kartlägga och analysera bibliotekslagens tillämpning, bl.a. när det 
gäller samverkan och biblioteksplaner, samt dess effekter för utvecklingen inom biblio-
teksväsendet i allmänhet och folkbiblioteken i synnerhet.

Dessutom ska utredningen belysa relevanta omvärldsförändringar efter lagens till-
komst och andra faktorer som har betydelse för folkbibliotekens utveckling, överväga 
behovet av att revidera lagen och lämna förslag på eventuella ändringar samt överväga 
formerna för uppföljning och tillsyn av lagen. Utvärderingen ska vara klar i januari 
2010.

För att öka kunskapen om bibliotekslagstiftningen i Sverige och andra länder, samt 
ge inspiration till den fortsatta debatten om den svenska bibliotekslagen har Svensk 
Biblioteksförening bett tidigare biblioteksrådet vid Kungl. biblioteket, Barbro Thomas, 
att studera bibliotekslagstiftningen närmare. 

Materialet presenteras i denna rapport ”Bibliotekslagstiftning – perspektiv och exem-
pel”. De förslag och idéer som presenteras har inte behandlats av Svensk Biblioteksför-
enings styrelse utan är författarens egna slutsatser.

 
Stockholm i november 2009 
 
 
 
Niclas Lindberg
Generalsekreterare
Svensk Biblioteksförening
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1.	Inledning

Jämförelsen har begränsats till att behandla bibliotekslagstiftning i snäv mening.	Detta 
innebär att annan lagstiftning som berör, eller påverkar, bibliotekens verksamhet har 
utelämnats. T.ex. upphovsrättslagstiftning, bestämmelser om biblioteksersättning/
public lending rights, pliktleveranslagstiftning, kulturminneslagstiftning samt annan 
eventuell biblioteksrelaterad lagstiftning. Bibliotekslagstiftningen rör i allt väsentligt 
folkbibliotekens verksamhet. Motsvarande lagstiftningstradition saknas i allmänhet 
för forskningsbiblioteksområdet. Jämförelsen har därför en kraftig folkbiblioteksslag-
sida.

Studien har också en geografisk begränsning. Grannländerna, utom Island, har tagits 
med därför att de nordiska länderna har en likartad utveckling och tradition. Som jäm-
förelse ingår dessutom två västeuropeiska länder – England och Frankrike. England 
därför att man där mycket tidigt införde en bibliotekslag samt för att den anglosax-
iska bibliotekstraditionen haft stort inflytande på folkbiblioteksutvecklingen i Nor-
den. Frankrike saknar en bibliotekslag i egentlig mening, men ingår som jämförelse, 
dels därför att det franska administrativa systemet skiljer sig från den brittiska och den 
nordiska ordningen, dels därför att franskt (folk)biblioteksväsen vilar på en annan –
och mer elitistisk –tradition. 

Det finns givetvis andra bibliotekslagar som kunde ha tjänat som goda eller som var-
nande exempel. Avsikten med studien har inte varit att ge en fullständig genomgång, 
utan att ge ett perspektiv på svensk bibliotekslagstiftning samt att belysa brister och 
förtjänster i den svenska bibliotekslagen. I kartläggningen har jag också försökt visa 
hur Unescos folkbiblioteksmanifest påverkat bibliotekslagstiftningen och framför allt 
hur manifestet bidragit till att skapa en internationell samsyn om folkbibliotekens mål 
och uppgifter. För tiden fram till ca 1970 har Frank Gardners standardverk ”Public 
Library Legislation: a comparative study” varit en ovärderlig källa. Liksom Else Gran-
heims ”Biblioteklovgivning i Europa. En komparativ studie” varit av stort värde för sam-
manfattningen av utvecklingen fram till ca 1995. Jag har dessutom fått ta del av Asbjörn 
Langelands PM ”Bibliotekpolitikk i Norden”, daterat april 2008.
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2.	Sammanfattning

Vid en jämförelse av svensk bibliotekslagstiftning med närliggande länders övervä-
ger likheterna, men det finns även avgörande skillnader. Mest påfallande är att medan 
grannländernas (men också i England) bibliotekslagar har antagits med stor politisk 
enighet,	har frågan i Sverige varit föremål för tvehågsenhet och motsättningar. Mot-
ståndet har framför allt bottnat i farhågorna att en bibliotekslag skulle äventyra det 
kommunala självstyret. Mot bakgrund av att de nordiska länderna har en ganska likar-
tad samhällsutveckling, ekonomi och förvaltningstradition är det svårt förklara varför 
i Sverige just folkbiblioteken kommit att bli symbol för det kommunala självstyret. Det 
är oklart varför frivilligheten skulle vara mest gynnsam inom biblioteksområdet. All 
lagstiftning som reglerar den kommunala verksamheten innebär vissa ingrepp i kom-
munernas rätt att sköta sina angelägenheter. Lagstiftningens primära avsikt inom skola 
och omsorg etc. är inte att begränsa den kommunala verksamheten, utan att så långt 
möjligt garantera medborgarna likartade förutsättningar. En insikt som tycks svagare 
vad beträffar befolkningens rätt till bibliotekstjänster. Frågan hur det kommer sig att 
farhågorna att en bibliotekslagstiftning skulle innebära ett allvarligt ingrepp den kom-
munala autonomin har varit större i Sverige än i grannländerna, skulle förtjäna en mer 
djuplodande analys.

Samhällsutvecklingen i de nordiska länderna har många likheter. Sverige införde 1966 
ett nytt statsbidragssystem där de riktade bidragen till olika kommunala verksamheter 
ersattes, något förenklat uttryckt, av ”en påse pengar” att användas efter kommunernas 
eget gottfinnande. Därmed avskaffades bland annat de generella statsbidragen till folk- 
och skolbiblioteken. En ordning som senare infördes i Danmark och i Norge. Finland 
har däremot behållit ett system med statliga drifts- och investeringsbidrag till bland 
annat folkbiblioteken. Dessa regleras i en separat lag om statsbidragsandelar. Även om 
inte heller de finska kommunala biblioteken har varit opåverkade av konjunktursväng-
ningar, så har statsbidragssystemet sannolikt medverkat till en långsiktighet och en 
stabilitet för folkbiblioteksutvecklingen. (Vid en nordisk jämförelse har de finska folk-
biblioteken en topplacering). En annan bidragande orsak kan vara att man i Finland 
definierar de kommunala bibliotekens verksamhet som en bastjänst (kärnverksamhet) 
vilket innebär att den är obligatorisk och statsbidragsberättigad.

I den nordiska folkbibliotekstraditionen finns tydliga influenser från det angloame-
rikanska folkbibliotekskonceptet. Ett inflytande vars början kan spåras till det tidiga 
1900-talet. Biblioteksutvecklingen har därefter gått i samma riktning, även om för-
utsättningarna inte varit identiska. Även om det finns skillnader i resurser och verk-
samhet torde de nordiska folkbiblioteken i dag kunna rankas bland de bästa i världen. 
(Också på andra håll finns väl utvecklade bibliotekssystem. Ett exempel som ofta lyfts 
fram är Singapore med en väl utbyggd biblioteksorganisation med avancerade tekniska 
lösningar och som drivs med ett stort inslag av affärsmässighet). 

Det kan vara värt att notera att de nordiska länderna – med och utan lagstiftning –lyck-
ats utveckla bibliotek i världsklass, trots de ogynnsamma förutsättningar som påtala-
des av Frank Gardner i slutet av 1960-talet. Gardner beskrev situationen som proble-
matisk: alldeles för små kommuner, med en liten befolkning utspridd över stora ytor, 
diverse geografiska hinder såsom höga berg och djupa dalar, stora skogar samt långa 
och mörka vintrar. Att bemästra svårigheterna och, trots de ogynnsamma förutsätt-
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ningarna, utveckla ett starkt folkbiblioteksväsen har naturligtvis krävt både vilja och 
handlingskraft i kombination med draghjälp av goda konjunkturer. (Värt att notera är 
att bibliotekslagarna mycket sällan givit anledning till rättslig prövning. En förklaring 
skulle kunna vara att huvudmännen tagit sitt ansvar och uppfyllt lagens krav. En an-
nan förklaring skulle kunna vara att lagtexterna är alltför oprecisa för att lämpa sig för 
rättsprocesser).

Vad beträffar skillnaderna i de olika lagtexterna finns, framför allt i grannländernas la-
gar, bestämmelser som skulle vara möjliga att införliva i svensk bibliotekslagstiftning. 
Och som skulle förtydliga och stärka bibliotekslagen. Den mest angelägna åtgärden 
vore att förse en statlig myndighet med mandat att övervaka att lagen efterlevs. Efter-
som den svenska bibliotekslagen omfattar hela det allmänna biblioteksväsendet borde 
som en konsekvens därav en gemensam statlig myndighet utses. Vidare borde målpa-
ragrafen bli föremål för en översyn och bibliotekens kunskapsförmedlande roll lyftas 
fram. Medborgarperspektivet, dvs. allas rätt till tillgång till information, utbildning och 
kultur skulle kunna uttryckas mer explicit.

Bibliotekens betydelse för den fria åsiktsbildningen framhålls i flera bibliotekslagar. 
Liksom vikten av kvalitet och neutralitet i materialurvalet. I den svenska lagen saknas 
anvisningar om folkbibliotekens materialurval. En anvisning skulle kunna bidra till 
att öka insikten om bibliotekens roll som neutrala informationsförmedlare och som 
viktiga institutioner för den fria åsiktsbildningen. En sådan bestämmelse skulle kunna 
formuleras med folkbiblioteksmanifestet som förlaga, där det framhålls att folkbiblio-
tekens utbud inte ska vara föremål för någon form av ideologisk, politisk eller religiös 
censur.

Frågan om avgiftsfrihet är en av hörnpelarna i den svenska bibliotekslagen. I likhet med 
flertalet lagar omfattar avgiftsfriheten endast tryckt (eller fysiskt) material. Frågan om 
avgränsning är inte okomplicerad, men det har blivit allt mer otidsenligt	att avgiftsfri-
heten enbart omfattar en krympande andel av informationsmängden. Avgiftsfriheten 
borde därför utvidgas till att i princip omfatta allt material oavsett publiceringsform. 

Frågan om organisation och innehåll regleras inte i lagen, utan överlåts till kommu-
nerna att besluta. Det har befarats att bestämmelsen att varje kommun skall ha folkbib-
liotek skulle kunna tolkas alltför bokstavligt. För att undanröja eventuella missförstånd 
skulle ett tillägg kunna göras i likhet med vad som finns i den danska lagen; nämligen 
att det skall finnas lämpligt fördelade filialer och utlåningsställen. Ett sådant tillägg 
skulle enbart kodifiera praxis och borde inte innebära något ingrepp i det kommunala 
självstyret.

År 2004 kompletterades bibliotekslagen med bestämmelsen att kommuner och lands-
ting skall upprätta biblioteksplaner. Det är ännu för tidigt att avgöra om planerna haft 
någon effekt. Entusiasmen har varit begränsad. (Frågan om införandet av utvärdering 
och planer har tidigare skarpt avvisats av bland annat Svenska kommunförbundet med 
motiveringen att de skulle innebära risk för ökad tjänstemannastyrning). Klart är att 
om bestämmelsen ska få önskad effekt måste rutinerna för upprättande och uppfölj-
ning förbättras. Ansvarig statlig myndighet bör få adekvata resurser för att aktivt ar-
beta med planerna. Här skulle det finska exemplet kunna tjäna som förebild. Finland 
har till synes funnit en elegant lösning för dialogen stat – kommun. Enligt den finska 
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bibliotekslagen är kommunerna skyldiga att regelbundet utvärdera sin biblioteksverk-
samhet. De regionala biblioteksmyndigheterna (länsstyrelserna) bistår kommunerna 
i utvärderingsprocessen. Utvärderingarna används sedan som underlag för en dialog 
med den statliga biblioteksmyndigheten och eventuella brister rättas till utan uppsli-
tande motsättningar.

Farhågorna att lagen skulle bli ett hinder för en fortsatt utveckling och att miniminor-
mer skulle bli maximinormer har – åtminstone inte ännu – besannats. Utvecklingen 
sedan lagen trädde i kraft 1997 visar, för folkbibliotekens del, inga dramatiska föränd-
ringar; vare sig uppåt eller nedåt. Saken kräver emellertid en mer ingående analys för 
att ge ett tvärsäkert svar. (Det finns heller inga tecken som tyder på att biblioteksutveck-
lingen i Danmark, Finland och Norge skulle ha hämmats av lagstiftningen). Biblioteks-
utveckling kan givetvis också ske utan stöd av lagstiftning. Huvudmännens vilja och 
förmåga ska inte underskattas. För skolbibliotekens del förefaller bibliotekslagen inte 
ha haft några effekter. Om utvecklingen efter lagens tillkomst gått i någon riktning, så 
är det snarast bakåt. Medan högskolebiblioteken däremot, sedan lagen trädde i kraft, 
haft en mycket gynnsam utveckling. Här är det knappast lagen som varit avgörande 
hinder eller förutsättning, utan de olika huvudmännens vilja och insikt om vikten av 
fungerande bibliotek inom utbildningen.

När bibliotekslagen trädde i kraft 1997 hade de värsta effekterna av den ekonomiska 
kris som drabbade Sverige i början av 1990-talet börjat klinga av. Bibliotekslagen har 
därför ännu inte prövats i en lågkonjunktur. Effekterna av den finanskris som drab-
bade världen under 2008 kan ännu inte utläsas i den årliga biblioteksstatistiken. Rap-
porter om nedskärningar i kultursektorn och i folkbibliotekens verksamhet har börjat 
strömma in. Liknande tendenser finns i England, där flera kommuner aviserar omfat-
tande filialnedläggningar. Huruvida bibliotekslagen kan fungera som skyddsnät i en 
ekonomisk nedgång återstår att se. Skulle förutsättningarna vara gynnsammare utan 
bibliotekslag? Knappast. 
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3.	Bibliotekslagstiftning

Bibliotekslagstiftning är ett förhållandevis sent fenomen. (Om vi bortser från de plikt-
leveranslagar som tillkom redan under 1600-talet –i Sverige år 1661. Lagarna om plikt-
leverans var inte i första hand en bibliotekslagstiftning, utan ursprungligen en mer eller 
mindre uttalad form av censur, ett sätt att kontrollera vad som trycktes och spreds i lan-
det). Den egentliga bibliotekslagstiftningen vilar på en ca.150 årig tradition och upp-
kommer i samband med industrialiseringen. Bibliotekslagstiftningen blir en del av den 
begynnande välfärdsstatens sociallagstiftning. Bibliotek inrättas som ett komplement 
till skolväsendet, men också som ett stöd i folkbildningsarbetet. Termen ”bibliotekslag” 
är inte adekvat, eftersom med bibliotekslag vanligen avses en folkbibliotekslag – en lag 
för public libraries/libraries serving the general public. Bibliotekslagstiftningen har i 
allmänhet enbart omfattat folkbiblioteken. Emellanåt har skolbiblioteken inkluderats. 
För att senare exkluderas. Forskningsbiblioteken har i allmänhet inte omfattats av en 
särskild bibliotekslag.

Det finns uppgifter om att bibliotekslagar hade införts på olika håll i världen under 
senare hälften av 1800-talet. T.ex. i Australien, Nya Zeeland, Japan och det brittiska Syd-
afrika. (För svenskt vidkommande kan man förstås betrakta 1842 års Folkskolestadga, 
som innehöll bestämmelser om sockenbiblioteken, som en form av bibliotekslagstift-
ning). De tidiga lagarna var utformade som biblioteksskattelagar som gav de lokala 
myndigheterna rätt att uttaxera en särskild biblioteksskatt. Ett av de tidigaste exemplen 
torde vara ”The Public Libraries Act” som antogs av det brittiska Underhuset år 1849. 
Lagen innehöll bestämmelsen att kommuner med minst 10 000 invånare kunde ta ut en 
biblioteksskatt för att inrätta bibliotek. Lagen var begränsande på så sätt att den angav 
ett fixerat belopp som tak för hur mycket som fick spenderas. (Det finns flera senare ex-
empel på hur fixerade belopp i en lag efterhand urgröpts och gjort lagen verkningslös). 
Den tidiga engelska bibliotekslagstiftningen har sannolikt inspirerat tillkomsten av de 
lagar som stiftades i Norden under 1900-talets första hälft, i Danmark år 1920, i Finland 
år 1928 och i Norge år 1935. Sverige fick sin första biblioteksförfattning om ”understöd 
”till kommunala bibliotek år 1905.

Utformningen av en bibliotekslag är beroende av det enskilda landets förvaltningstra-
dition, maktstruktur, om man har en centraliserad eller decentraliserad förvaltning, 
vilka administrativa nivåer som har beskattningsrätt etc.	De nordiska länderna har en 
tradition av ett långtgående kommunalt självstyre. Kommunerna har en allmän kom-
petens och beskattningsrätt. Kommuner i Storbritannien saknar allmän kompetens, 
vilket innebär att det måste finnas ett lagstöd för varje kommunal uppgift. Den franska 
förvaltningstraditionen är utpräglat centralistisk. Det lokala självstyret har tre nivåer 
med regioner, departement samt drygt 36 000 kommuner. Kommunerna har en viss 
allmän kompetens och ansvarar för bland annat grundskola, brandförsvar och lokal 
polis. Kultur är, som på många andra håll, en frivillig uppgift.	

Förutsättningarna för en lagstiftning skiftar inte enbart med hänsyn till den kommu-
nala kompetensen och graden av statlig styrning. Även den administrativa strukturen 
påverkar förutsättningarna. I länder med en småskalig kommunstruktur har ett pro-
blem varit hur de små kommunerna, med begränsade möjligheter att erbjuda en rimlig 
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biblioteksservice, ska omfattas av lagstiftningen. Ett problem som i hög grad finns i de 
nordiska länderna, även om frågan inte fått särskilt stort utrymme i biblioteksdebatten. 
Inte heller i Frankrike, där genomsnittskommunen har ca 1 600 invånare, har frågan 
om vilket befolkningsunderlag som är rimligt för att kunna bedriva en folkbiblioteks-
verksamhet varit särskilt framträdande i debatten.	Paradoxalt nog har frågan ägnats 
mest uppmärksamhet i England, där genomsnittskommunen haft, och har, ett avsevärt 
större befolkningsunderlag. Danmark och Finland har på senare år tagit ytterligare steg 
i riktning att skapa större och färre kommuner. Ambitionen med den pågående finska 
kommunreformen är att kommunerna ska ha minst 20 000 invånare, något som, enligt 
bibliotekskonsulenterna vid Undervisningsministeriet, skulle ge bättre förutsättning-
ar för en jämnare standard. Den strukturreform som genomfördes i Danmark år 2007 
hade målet att ingen kommun skulle ha mindre än 30 000 invånare. 

De danska, finska och norska bibliotekslagarna har beaktat svårigheterna för de mindre 
kommunerna och innehåller bestämmelser om interkommunala lösningar. Motsva-
rande bestämmelse saknas i den svenska lagen. Vilket kanske inte behöver tolkas som 
att det vore uttryckligen förbjudet för två eller flera mindre kommuner att slå ihop sin 
biblioteksverksamhet, t.ex. genom kommunalförbund.

De tidigaste bibliotekslagarna/författningarna i Norden var statsbidragslagar som reg-
lerade villkoren för kommunerna att erhålla statsbidrag för biblioteksverksamheten, 
men det var frivilligt att inrätta folkbibliotek. Kommuner som saknade folkbibliotek 
omfattades följaktligen inte av lagen. I de tidigaste lagarna saknades målparagraf, även 
om det naturligtvis fanns politiskt/ideologiska motiv till lagstiftningen, nämligen att 
främja arbetarklassens tillgång till böcker och bildning och kanske därmed hindra folk 
från att supa. 

Förmodligen som en följd av 1949 års folkbiblioteksmanifest kompletterades många 
bibliotekslagar under 1960-talet med en inledande målparagraf enligt vilken folkbib-
lioteken skulle främja bildning och utbildning, vara tillgängliga för alla och avgiftsfritt 
ställa böcker och eventuellt annat material till förfogande. Den danska bibliotekslag 
som trädde i kraft år 1964 angav som mål för folkbiblioteken: ”Att främja upplysning, 
utbildning och annan kulturell verksamhet genom att ställa böcker och annat material 
avgiftsfritt till förfogande.” Norge och Finland följde senare efter med liknande målfor-
muleringar.

Sverige gick en annan väg. De författningar (1905, 1912, 1930 och1955) som regle-
rade bidragsvillkoren uttryckte ingen målsättning. (De gjorde inte heller senare för-
fattningar). Författningarna inleds i byråkratisk anda, t.ex. SFS 1930:015: ”Understöd 
av statsmedel må, under iakttagande av bestämmelserna i § 21 angående statsunderstö-
dets begränsning, utgå med belopp av lägst 40 kronor,…”. När de generella statsbidra-
gen, bland annat till de kommunala biblioteken, avskaffades år 1966 upphävdes den 
författning som reglerat villkoren. Den ersattes av SFS1966:108 som enbart reglerade 
statsbidragsvillkoren för länsbibliotek och lånecentraler. Detta tillstånd varade i allt 
väsentligt fram till år 1997. Den lag som då trädde i kraft omfattade hela det allmänna 
biblioteksväsendet. Även om det var det akuta behovet av en lag för folkbiblioteken 
som motiverade bibliotekslagens tillkomst. Också den danska lagen omfattar hela det 
offentligt finansierade biblioteksväsendet.
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Förutsättningarna för bibliotekslagstiftning har förändrats sedan de första lagarnas 
tillkomst vid mitten, och under senare hälften, av 1800-talet.	En ökad utbildningsnivå, 
decentraliserad högre utbildning, ökade möjligheter till distansstudier, (inte minst 
tack vare teknikutvecklingen), livslångt lärande och ökad rörlighet bland befolkningen 
har bidragit till att det inte längre är möjligt att upprätthålla skarpa gränser mellan 
olika typer av bibliotek. Teknikutvecklingen har tvingat fram ett ökat behov av sam-
arbete och ökad samverkan inom bibliotekssektorn – oavsett huvudmannaskap. Det 
finns en allt större samsyn om vikten av ett sammanhållet nationellt biblioteksväsen. 
Kanske är den svenska bibliotekslagen, liksom den danska, exempel på en ny generation 
bibliotekslagar som omfattar hela det allmänna biblioteksväsendet. Även den franska 
deklarationen ”Charte des bibliothèques” ger uttryck för en helhetssyn. Utvecklingen 
kan naturligtvis också komma att gå i motsatt riktning, inte mot en utveckling utan mot 
en avveckling. Om det under efterkrigstiden fanns ett behov att formulera ett folkbib-
lioteksmanifest för att stärka samsynen på vad som är folkbibliotekens uppgifter, finns 
i dag ett behov av att stärka samsynen om vikten av ett sammanhållet biblioteksväsen. 
Vilket i förlängningen skulle kunna innebära att folkbiblioteksmanifestet ersätts av ett 
biblioteksmanifest. 
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4.	Unescos	folkbiblioteksmanifest	–	
grunden	till	en	internationell	samsyn

Unescos folkbiblioteksmanifest publicerades år 1949. En reviderad text förelåg 1972. 
En tredje version av manifestet godkändes av Unesco år 1994. 

Unesco, som är FN:s organ för samarbete inom utbildning, vetenskap och kultur, hade 
grundats år 1946 som ett led i efterkrigstidens freds- och demokratisträvanden. Dan-
mark och Norge fanns med bland de 20 länder som anslöt sig redan 1946. Sverige blev 
medlem 1951. År 2007 hade Unesco 193 medlemsländer. I medlemsländerna finns i 
allmänhet ett nationellt Unesco-råd (National Commission for Unesco) som en länk 
mellan respektive land och organisationen. Svenska Unescorådet verkar inom Utbild-
ningsdepartementet. 

Unesco kan utfärda konventioner, deklarationer eller rekommendationer. Det kraft-
fullaste internationella instrumentet är konventionen. Länder som ratificerar en kon-
vention har skyldighet att införliva denna i landets lagstiftning. Mindre tvingande är 
deklarationen. En deklaration kan antas vid ett möte eller konferens och är snarare ett 
politiskt/ideologiskt än ett rättsligt dokument. En rekommendation riktar sig till med-
lemsländerna med en uppmaning och kan utfärdas av Unescos generalkonferens eller 
ministerkonferens. 

Under organisationens första decennier fick biblioteksfrågorna stort utrymme. Unesco 
sjöd av biblioteksaktivitet och inledde tidigt ett samarbete med regeringar och biblio-
teksföreningar. Konferenser och seminarier hölls i olika världsdelar för att kartlägga be-
hoven och för att upprätta handlingsplaner för en biblioteksutveckling. Rapporterna 
från dessa sammankomster publicerades och spreds frikostigt för att inspirera olika 
aktörer att engagera sig i biblioteksuppbyggnaden.

Som ett första steg i strävan att utforma ett biblioteksprogram, uppdrogs år1947 åt 
Emerson Greenaway, dåvarande chef för Encoh Pratt Free Library i Baltimore, att göra 
en kartläggning av folkbiblioteksförhållandena i Europa. Greenaway föreslog bland 
annat att Unesco skulle utfärda ett folkbiblioteksmanifest. Vid Unescos andra genreal-
konferens i november 1947 beslöts att organisationen skulle ge ut en skrift som skulle 
ha formen av ett manifest som enkelt och tydligt förklarade folkbibliotekens mål och 
uppgifter. Ett förslag utformades i samarbete med IFLA:s Public Libraries Committee. 
Synpunkter inhämtades från en rad biblioteksinstanser. Arbetet hade inte varit okom-
plicerat. Kommittén hade haft vissa svårigheter att utforma ett manifest, relevant för 
samtliga medlemsländer, oavsett utvecklingsnivå. …”It has been a difficult task to write 
a manifesto which will produce a picture of library work forcefully and realistically and 
which will be acceptable throughout the world, despite all the differences in public library 
practice, without allowing the statements to be so much watered-down that they lose all 
their character and force.” En problemställning som inte minskat med åren och som var 
lika aktuell vid arbetet med1994 års manifest.	Ett alternativ som då diskuterades var att 
presentera två versioner, en för den rika och en för den fattiga delen av världen. Alterna-
tivet förkastades till förmån för ett gemensamt manifest. 
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Folkbiblioteksmanifest som publicerades år 1949 hade formen av deklaration. Texten 
översattes till flera språk och spreds till samtliga medlemsländer. Manifestet drog upp 
riktlinjer och grundläggande principer för folkbibliotekens verksamhet.	

att folkbiblioteket skall vila på laglig grund
att folkbiblioteket skall bekostas av allmänna medel
att folkbiblioteket ska vara öppet för alla och att dess tjänster ska vara avgiftsfria 

De ursprungliga principerna har i allt väsentligt har stått sig och återkommit i de revi-
derade versionerna. 

Manifestets	inflytande	
1949 års folkbiblioteksmanifest hade knådats fram i olika arbetsgrupper och kommit-
téer med representanter från dåtidens biblioteksetablissemang, dvs. företrädare för de 
stora europeiska biblioteken, nationella biblioteksmyndigheter och motsvarande. Le-
damöternas uppfattningar i biblioteksfrågor var naturligtvis präglade av deras egna 
erfarenheter och bibliotekstradition. Folkbiblioteksmanifestet sammanfattade en 
bibliotekssyn som redan fanns förankrad inom den anglo-amerikanska bibliotekstra-
ditionen. Men formuleringarna speglar också efterkrigstidens tro på demokrati och 
jämställdhet samt tilltron till folkbiblioteken som en viktig institution för att främja 
utbildning och kultur. (The public library should be a driving force for education, culture 
and information).

Manifestet blev ett stöd för folkbiblioteken i efterkrigstidens biblioteksuppbyggnad. 
Det tjänade också som vägledning för närmast följande decenniers bibliotekslagstift-
ning. Många av manifestets formuleringar återfinns mer eller mindre ordagrant åter-
givna i flera av de bibliotekslagar som stiftades, eller reviderades, under 1900-talets 
andra hälft.	Det är svårt att så här långt efteråt med säkerhet veta i vilka riktningar 
influenserna gått. Kanske gav manifestet enbart uttryck för de idéer som låg i tiden och 
som skulle ha fått genomslag oavsett. Men sannolikt bidrog manifestet till en konsensus 
om folkbibliotekens roll för utbildning och kultur. Oavsett vilket; med manifestet fick 
folkbiblioteken ett internationellt måldokument, utfärdat av ett FN-organ vilket med 
stor sannolikhet stärkte deras ställning – och status. 

Om det råder viss osäkerhet om vad manifestet betytt för västvärldens biblioteksut-
veckling, så finns ett mer tydligt samband mellan manifestets idégrund och biblioteks-
utvecklingen i Afrika, eller mer precist, den engelskspråkiga delen av Afrika. I en rap-
port från expertmötet i Kampala, Uganda, (Expert Meeting on National Planning of Do-
cumentation and Library Services in Africa, 1970) ges en redovisning av det aktuella och 
ganska bedrövliga tillståndet följt av rekommendationer om vad som bör göras. Enligt 
rapporten tillkom den första bibliotekslagen på den afrikanska kontinenten i Guldkus-
ten (Ghana) år 1949. Lagen blev mönsterbildande för de bibliotekslagar som senare 
antogs i Nigeria (1955), Sierra Leone (1959), Tanzania (1963) och Uganda (1964). (I det 
franskspråkiga Afrika saknades däremot bibliotekslagstiftning, vilket kan ha sin för-
klaring dels i att den anglo-amerikanska bibliotekstraditionen fortfarande var ganska 
svagt utvecklad i Frankrike, dels av den starkt centralistiska förvaltningstraditionen ). 
Före år 1950 var endast två stater, Etiopien och Liberia, självständiga. Analfabetismen 
var omfattande, bokproduktionen minimal, utbildningsväsendet var bristfälligt och 
ekonomin katastrofal.	Under sådana förhållanden stod frågan om bibliotekslagstift-
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ning och biblioteksutveckling knappast högst på den politiska dagordningen.	Unes-
cos insatser spelade sannolikt en mycket viktig roll för biblioteksutvecklingen i flera 
afrikanska stater.	(Man ska heller inte bortse från kolonialmaktens insatser. Utsända 
av British Council, svarade engelsk biblioteksexpertis för rådgivning och utveckling 
i många afrikanska länder). Tyvärr har utvecklingen senare på många håll förbytts i 
motsatsen.

Unesco	som	biblioteksaktör
Under organisationens första decennier var Unesco den ledande internationella biblio-
teksaktören. Publiceringen av1949 års folkbiblioteksmanifest följdes av en mängd akti-
viteter, initierade av Unesco i avsikt att föra ut budskapet och att påverka utvecklingen, 
nationellt och internationellt. I Unescos regi hölls seminarier i världens alla hörn i syfte 
att sprida kunskap och påverka biblioteksutvecklingen i medlemsländerna. Listan av 
rapporter från seminarier och konferenser är lång: Några exempel: 

-Development of public libraries in Latin America: the Sao Paolo Conference,	-Deve-
lopment of public libraries in Africa, the Ibadan Seminar, -Public Libraries for Asia: the 
Delhi seminar,	-Libraries in adult and fundamental education, the Malmö Seminar,	
-UNESCO meeting of Experts on National Planning of Documentation and Library 
Services in Africa, Kampala, Uganda,	-UNESCO Meeting of Experts on the National 
Planning of Library Services in Asia, Colombo.

Utöver mängden av konferens- och seminarierapporter publicerade Unesco en rad 
studier och skrifter av rådgivande karaktär: Några exempel:

• The Delhi public library: an evaluation report by Frank M. Gardner
• Public library services for children, by Lionel R. McColvin
• The small public library building, by Hoyt R. Galvin and Martin van Buren
• National libraries, their problems and prospects: symposium on national libraries 

in Europe
• The organization of a small public library, by Ingeborg Heintze
• Standards for library service: an international survey, by F.N. Withers
• University libraries for developing countries, by M.A. Gelfand
• Public Library Legislation a Comparative Study, by Frank Gardner	
• Developing public library systems and services, by Henry Campbell 
• Public libraries and their mission, by André Maurois	

Biblioteksfrågorna hade, som nämnts, både prioritet och prestige. T.ex. sammankal-
lade och ledde generaldirektören Mr René Matheu, Unescos Intergovernmental Con-
ference, som hölls i Paris 1974. Paris-konferensen hade förberetts vid fyra regionala 
möten: Quito (1966) för Latinamerika, Colombo (1967) för Asien, Kampala (1970) 
för Afrika och Kairo (1974) för Arabländerna. Avsikten med Paris-konferensen var att: 
”set out objectives for national and international action in developing library, archive and 
documentation infrastructures”. Konferensen skulle även ta ställning till ett program för 
National Information systems (NATIS). 

Vid Paris-konferensen formulerades ett antal mål för nationella insatser. Bland annat 
upprättandet av en nationell informationspolitik som grund för en nationell hand-
lingsplan. Särskild uppmärksamhet ägnades frågan att medlemsstaterna måtte stödja 
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folkbiblioteken och övriga inforationskällor/system genom relevant lagstiftning och 
finansiering. Konferensen slog fast att en nationell och adekvat bibliotekslagstiftning 
var en förutsättning för utvecklingen av en stabil infrastruktur. Medlemsstaterna upp-
manades att inrätta nationella organ med tydliga befogenheter och ansvar att följa ut-
vecklingen och att identifiera de problem som förelåg för biblioteksväsendet samt att 
dra upp riktlinjer för respektive lands biblioteks- och informationssystem. 

86 medlemsländer deltog, med totalt 254 delegater samt 63 observatörer från olika 
organisationer, bland annat IFLA. Delegaterna var högre tjänstemän från ministerier, 
de nationella Unesco-kommittéerna samt från nationalbibliotek och nationalarkiv. I 
den svenska delegationen fanns bland andra Björn Tell och Thomas Tottie. I de övriga 
nordiska ländernas delegationer fanns cheferna för nationalbiblioteken, eller de större 
universitetsbiblioteken. Folkbiblioteksrepresentanterna var i minoritet. I den nordiska 
delegationen fanns två folkbiblioteksföreträdare, den norska biblioteksdirektören Else 
Granheim samt konsulenten vid den danska folkbiblioteksmyndigheten, Morten Hein.

Unescos insatser på biblioteksområdet begränsades inte till att hålla konferenser och 
att publicera skrifter med råd och anvisningar.	För att omsätta biblioteksidéerna i prak-
tisk handling initierade Unesco under 1950-talet tre s.k. modellbibliotek eller ”pilot 
libraries”. Det första modellbiblioteket öppnades i New Delhi år 1951. Biblioteket skulle 
verka i manifestets anda och tjäna som förebild för biblioteksutvecklingen i regionen. 
Senare öppnades modellbibliotek i Medellín, Colombia. Som en uppföljning av se-
minariet i Ibadan år1953 bedrevs ett omfattande utvecklingsarbete i Nigeria, där ett 
modellbibliotek med filialer och bokbussar inrättades i Enugu. Modellbiblioteken blev, 
åtminstone initialt, förebilder inom respektive region. På uppdrag av Unesco genom-
förde Frank Gardner år 1957 en utvärdering av modellbiblioteket i New Delhi. Sats-
ningarna har inte senare följts upp eller utvärderats. 

En	internationell	samsyn
Mycket av den biblioteksutveckling som ägt rum efter 1949, har skett i manifestets anda. 
Manifestet bidrog till att stärka en samsyn om vad som är folkbibliotekens mål och 
uppgifter. Manifestets principer, inte minst den om avgiftsfrihet, har fått stort genom-
slag. Inte så att principen om avgiftsfrihet uppkom i samband med manifestet, utan 
snarare för att principen fick stöd i en internationell deklaration. Manifestets formu-
leringar upprepas, som nämnts, i många länders bibliotekslagstiftning. I den svenska 
bibliotekslagen finns påfallande likheter. 

Senare versioner av manifestet har anpassats till samhällets förändringar och, inte 
minst till den tekniska utvecklingen. De reviderade versionerna ger också uttryck för 
en vidare definition av bibliotekens uppgifter. Man kan se en förskjutning från1949 
års version där folkbibliotekens roll i utbildningen betonas, med senare versioner som 
även lyfter fram folkbibliotekens kulturförmedlande roll. Unescos aktiviteter inom 
biblioteksområdet har efterhand minskat till förmån för andra satsningar. Men mani-
festet har behållit	en stark ställning som vägledning för biblioteksutvecklingen i många 
medlemsländer. T.ex. i Portugal där man efter diktaturens fall 1974 genomförde en 
omfattande biblioteksuppbyggnad med manifestet som rättesnöre. 
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5.	EU	som	biblioteksaktör

Hösten 1998 antog Europaparlamentet en resolution baserad på den finska parla-
mentsledamoten, Mirja Ryynänens rapport ”The role of libraries in modern society” 
(A4-0248/98). Rapporten lyfter fram bibliotekens betydelse för demokrati och kultur 
samt deras allt viktigare roll i informationssamhället. Parlamentet vill med resolutio-
nen initiera en debatt om biblioteken i informationssamhället och deras centrala kun-
skapsförmedlande roll. I rapporten betonas bibliotekens roll för livslångt lärande, läs-
kunnighet, demokrati samt för bevarandet av kulturarvet för kommande generationer. 

Parlamentet pekar på en rad beslut som kommer att påverka förutsättningarna för 
bibliotekens verksamhet. Inte minst upphovsrättsdirektivet. Frågan om upphovsrätten 
innebär en utmaning, och kanske också ett hot, för biblioteken. Man framhåller vikten 
av en balans mellan rättighetsinnehavarnas och allmänhetens intressen.

Biblioteken, och framför allt nationalbiblioteken, har en viktig roll för att bevara kul-
turarvet. Bevarandefrågor är i första hand ett nationellt ansvar, men parlamentet fram-
håller behovet av samarbete bland annat kring teknik- och kompetensutveckling.	

Rapporten belyser hur teknikutvecklingen ändrat förutsättningarna för biblioteken. 
Internet har öppnat nya möjligheter, framför allt vad gäller tillgången till bibliografiskt 
material. Dessutom ger tekniken möjlighet även för de minsta biblioteken att tillhan-
dahålla material i en helt annan omfattning än tidigare.

Biblioteken bedöms som mycket kostnadseffektiva. Som stöd för uttalandet pekas på 
den statistik som indikerar att biblioteken i många medlemsländer svarar för mindre 
än en procent av de offentliga utgifterna, men används av två tredjedelar av befolk-
ningen. Att biblioteken skulle kunna drivas på kommersiell basis avfärdas i rapporten. 

Parlamentet enades om ett antal (inalles 22) rekommendationer och uppmaningar. 
Bland annat riktades följande rekommendationer till medlemsländerna:

att vidta åtgärder för att göra det möjligt för biblioteken att spela en aktiv roll i till-
handhållandet av information 

att se till att biblioteken får modern utrustning, framför allt Internetanslutning, 
samt adekvata anslag för att kunna tillgodose medborgarnas behov av informa-
tion

att i enlighet med Unescos folkbiblioteksmanifest, avgiftsfritt tillhandahålla bas-
tjänster såsom lån och referenstjänster 

att göra det material tillgängligt via biblioteken, som framställts med hjälp av skat-
temedel, oavsett publiceringsform. 

Kommissionen uppmanades bland annat:

att vid beredningen av upphovsrättsfrågorna beakta bibliotekens roll som infor-
mationskälla för allmänheten	

att stödja ett europeiskt samarbete för att lösa problemen kring det långsiktiga be-
varandet
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att i större omfattning än vad som hittills skett, avsätta medel inom kultur- och 
informationsprogrammens budget till biblioteksprojekt 

Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att uppmärksamma behovet av bätt-
re statistikinsamling och metoder som skulle göra det möjligt att bedöma och jämföra 
bibliotekstjänsterna inom unionen. 

I resolutionen berörs inte frågan om lagstiftning. Parlamentets uttalande får ändå ses 
som ett	stöd för biblioteken. I vilken omfattning medlemsländerna uppmärksammat 
rekommendationerna är emellertid oklart. Dokumenten är för snåriga och för svår-
tydda för att få samma genomslag som folkbiblioteksmanifestet. Resolutionen har inte 
heller varit föremål för någon omfattande marknadsföring. I vilken omfattning kom-
missionen tagit intryck av parlamentets uppmaningar är också oklart. Kommissionens 
behandling av upphovsrättsfrågorna tyder inte på att allmänhetens (och bibliotekens) 
intressen vägt tyngst. Däremot kan resolutionen ha bidragit till biblioteken flyttats 
högre upp på dagordningen för projektanslag inom EU:s olika program. De biblio-
tekssatsningar som hittills gjorts inom EU:s olika ramprogram har i huvudsak avsett 
utveckling av informationsförsörjning inom forskningsbiblioteksområdet. Utveck-
lingen av digitala bibliotek har fått omfattande stöd inom det femte ramprogrammet.
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6.	Grundläggande	principer	vid	en	(folk)
bibliotekslagstiftning

Unescos folkbiblioteksmanifest definierar folkbiblioteket som en demokratisk institu-
tion för främjandet av utbildning, information och kultur. Folkbiblioteken skall vila på 
laglig grund, bekostas av allmänna medel, vara öppna för alla och dess samlingar och 
utbud av tjänster skall inte vara föremål för någon form av ideologisk, politisk eller re-
ligiös censur. Manifestet har påverkat utformningen av många länders bibliotekslagar, 
inklusive den svenska. Vid sidan av manifestet har det gjorts försök att definiera vilka 
principer som bör ligga till grund för en bibliotekslagstiftning. 

Frank Gardner avslutar sin översikt om bibliotekslagstiftning (Public Library Legisla-
tion) med ett förslag till grundläggande principer. Avsikten var ursprungligen att för-
söka formulera en modellag. Något som visade sig omöjligt. Gardner är noga med att 
lyfta fram likheter mer än skillnader. Och betonar, att även om existerande lagstiftning 
har stora olikheter, så finns också likheter och att likartade problem ofta kan lösas på ett 
likartat sätt. Det finns, fortsätter Gardner, en gemensam nämnare, nämligen målet att 
med hjälp av en bibliotekslag skapa förutsättningar för ett landsomfattande (folk)bib-
liotekssystem som är tillgängligt för alla och som så långt möjligt erbjuder en likvärdig 
service. En nödvändig komponent är att det finns ett centralt rådgivande organ för väg-
ledning och utveckling av verksamheten samt för att se till att lagen omsätts i praktisk 
handling. Gardner framhåller även vikten av tillräckligt stora administrativa enheter 
samt att det mellan dessa finnas ett reglerat samarbete. En vedertagen princip, påmin-
ner Gardner, är att folkbiblioteken skall finansieras med skattemedel och att de skall 
kunna utnyttjas fritt. Gardner listar 22 punkter som han anser bör ligga till grund vid 
utformningen av en bibliotekslag. Flera av principerna har inte längre relevans, åtmins-
tone inte för svenskt vidkommande. Medan andra fortfarande skulle kunna användas 
som checklista vid införandet, eller revideringen, av en bibliotekslag. Listan omfattar (i 
angelägenhetsgrad) bland annat följande:

• Avsikten med lagen bör uttryckas tydligt 
• Det bör framgå vilken ansvarig minister/myndighet som skall svara för att lagen 

omsätts i handling	
• Ansvarig minister bör utse ett rådgivande organ
• Ansvarig minister/myndighet bör ha befogenheter att upprätta normer för biblio-

teksverksamheten samt att övervaka att de följs
• De lokala myndigheternas ansvar bör uttryckas tydligt 
• Lagen bör innehålla bestämmelser om låneförmedling mellan bibliotek
• Det bör finnas anvisningar om vilket material biblioteken skall tillhandahålla
• Det bör finnas bestämmelser om samarbetet mellan biblioteken
• Folkbibliotekens tjänster skall vara avgiftsfria och tillgängliga för alla 
• Lagen bör vara tillräckligt flexibel för att kunna tillämpas även vid förändringar i 

utbildningsväsendet, förändringar av den lokala förvaltningen etc. 

Dessa komponenter, anser Gardner, bör ligga till grund vid en lagstiftning, om man vill 
åstadkomma ett sammanhållet folkbibliotekssystem, till skillnad från ett antal biblio-
teksenheter med varierande resurser som utvecklas efter godtycke. 
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Henry Campbell, samtida med och landsman till Gardner, uttrycker saken mer kortfat-
tat, (Developing public library systems and services). Syftet med en lagstiftning är, enligt 
Campbell, att formulera en policy samt att anvisa medel för att fullfölja intentionerna i 
de uppsatta målen. För att pröva om en lag håller måttet bör man ställa följande frågor:

• är nuvarande lagstiftning är relevant
• underlättar den en framtida utveckling
• ges biblioteksmyndigheten tillräckliga befogenheter att se till att lagen efterlevs
• finns anvisningar om en enhetlig standard för verksamheten 
• finns en angiven nivå för de ekonomiska satsningarna

Om svaret på några, eller samtliga av dessa frågor är nej, då finns det, enligt Campbell,	
anledning att revidera lagen.	

Ett försök av tidigare datum är de rekommendationer som antogs vid Unescos konfe-
rens i Malmö år 1950 och som redovisades i rapporten, ”Libraries in adult and funda-
mental education”.	Här framhålls vikten av att en bibliotekslag anpassas till respektive 
lands behov och möjligheter. Vidare bör en bibliotekslag utformas så att den stämmer 
överens med rättssystemet i övrigt. Om ett land har en utpräglad centralistisk förvalt-
ning bör detta speglas i lagen. Och vice versa. Även om det inte finns någon generell 
modell som passar alla tänkbara lokala förhållanden, så finns vissa principer som kan 
betraktas som allmänna. T.ex. bör en bibliotekslag inte vara alltför detaljerad. Den bör 
ge utrymme för framtida utveckling utan att ge upphov till misstolkning. Som en viktig 
princip framhålls, att en bibliotekslag så långt möjligt bör vara oberoende av politiska 
maktskiften. Flera av de övriga rekommendationerna från Malmö-konferensen sam-
manfaller med Gardners.	

Principer	för	svensk	bibliotekslagstiftning	
I samband med att det kommunala skatteutjämningssystemet infördes delegerade sta-
ten en rad uppgifter till kommunerna. Genom lagar och föreskrifter, i form av rättig-
hets- eller ramlagar, finns på flera områden en statlig styrning (skola, vård och omsorg). 
De författningar som fram till år 1965 reglerade folkbibliotekens verksamhet var, som 
nämnts, rena statsbidragslagar. Den bibliotekslag som trädde i kraft år 1997 var av en 
annan karaktär och snarast en kombination av ramlag och avsiktsförklaring. 

Den svenska bibliotekslagen föregicks inte av någon djupare analys av frågan om vilka 
grundläggande element som borde ingå i en bibliotekslag. Inte heller tycks frågan om 
lagens rättsliga status ha varit föremål för någon djupare analys. En del oklarheter kun-
de förmodligen ha undvikits om bibliotekslagens rättsliga status: ramlag, rättighetslag 
eller avsiktsförklaring/måldokument, hade uttryckts tydligare. Även frågan om vad 
som var möjligt att åstadkomma med en bibliotekslag borde ha behandlats utförligare. 
Kanske kan bristen på analys delvis förklara den kritik som senare kom att riktas mot 
lagen. De som förväntat sig en lag med bestämmelser om en viss standard och vissa 
kvalitetskrav hade anledning att vara missräknade. Missräkningen kan ha sin grund i 
att förväntningarna var oprecisa och att man inte hade tydliggjort vad som var möjligt 
att åstadkomma med en bibliotekslag.

Nu kom lagen till av mer akuta och pragmatiska skäl, nämligen att förhindra avgifts-
beläggning av boklån. Handlingsutrymmet var dessutom begränsat av hänsyn till det 
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kommunala självstyret. Under de senare år som lagen debatterades stod frågorna om 
att förhindra avgifter och nedskärningar i fokus. Standardutjämningsargumentet som 
tidigare varit ett centralt inslag i debatten hade efterhand förlorat i styrka. (Även om 
standardskillnader var långt ifrån utjämnade). En lag vars främsta uppgift hade varit att 
utjämna standardskillnader hade krävt detaljerade anvisningar om normer och stan-
dard, sannolikt i kombination med statsbidrag. Något sådant förslag hade aldrig haft 
någon framträdande roll i debatten. Tvärtom. De flesta förslag som förekom var av mi-
nikaraktär. T.ex. hänvisade Kulturrådet i sitt yttrande över folkbiblioteksutredningen 
(Fb80) till gratisprincipens kulturpolitiska betydelse och ansåg att en lag borde införas 
innan någon kommun infört avgifter.	Enligt Kulturrådets förslag behövde en lag endast 
omfatta tre paragrafer, nämligen, att det skall finnas folkbibliotek i varje kommun, att 
det skall finnas fackutbildad personal samt att folkbibliotekens förmedling av böcker, 
tidningar, tidskrifter och annat tryckt material skulle vara avgiftsfritt för låntagaren. 
Kulturrådets bibliotekslag skulle på intet sätt ha tillgodosett önskemålet om en stan-
dardutjämnande lagstiftning. Däremot baserades den på tre (grundläggande) princi-
per, nämligen att det ska finnas folkbibliotek i varje kommun, att utlåningen av böcker 
och annat tryckt material skall vara avgiftsfri samt att det ska finnas fackutbildad per-
sonal. Två av dessa principer återfinns i 1997 års bibliotekslag. Vid utformningen av 
den svenska bibliotekslagen hade en enkel övning varit att pröva förslaget mot de av 
Campbell uppställda kriterierna. Svaret på de två första frågorna skulle då ha blivit: ja 
kanske, medan svaret på de tre sista frågorna skulle ha blivit ett entydigt nej. (Huruvida 
detta skulle ha påverkat utformningen av lagen är osäkert).

Olyckligtvis hade både Gardners och Campbells checklistor fallit i glömska när det var 
dags att förbereda en svensk bibliotekslag. Dessutom tycks frågan om vilka grundläg-
gande element som bör finnas med i en bibliotekslagstiftning ha förlorat intresse. Det 
är tunnsått med senare studier och artiklar. Debatten har tagit paus. Förvisso är de 
nationella förutsättningarna mer än skiftande. Vilket försvårar, men inte förhindrar, 
möjligheten att utforma generella principer. Generella principer förhindrar på intet 
sätt en detaljutformning som speglar nationella särdrag och behov. En nationell (och 
internationell) samsyn om vilka grundläggande principer som bör finnas i en biblio-
tekslagstiftning skulle kunna vara ett stöd både för länder med en bibliotekslag som 
för dem utan. I allt fler länder sker ett närmande mellan olika typer av bibliotek. Och 
det finns en strävan, inte minst i de nordiska länderna, att betrakta det allmänna bib-
lioteksväsendet som ett nationellt och sammanhållet system. Detta, om något, borde 
aktualisera frågan om grundläggande principer för en lagstiftning som omfattar hela 
det allmänna biblioteksväsendet, till skillnad från de försök som hittills gjorts och som 
i första hand rört folkbiblioteken.	
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7.	Svensk	bibliotekslagstiftning		
1905	–	1965

Statsbidrag till folkbiblioteken infördes genom en författning år 1905 (SFS 1905:29). 
Frågan hade aktualiserats redan under senare delen av 1800-talet. Bidrag gavs för att 
upprätta och underhålla vissa slag av folkbibliotek. Bidraget kunde även sökas av vissa 
centrala föreningar. Parallellt med uppkomsten av folkbibliotek hade de förenings-
drivna biblioteken utvecklats, de tidigaste av nykterhetsrörelsen alldeles i början av 
1900-talet. Beviljade bidrag fick endast användas för inköp av böcker, inbindning eller 
tryckning av katalog. Beloppet var maximerat till 75 kronor per kommun/församling. 
Under det första året utbetalades sammanlagt 32 000 kr till 634 mottagare. (Enligt riks-
dagsbeslut anvisades ett förslagsanslag om 60 000 kr, vilket innebär att det första året 
endast drygt hälften av medlen togs i anspråk). Statsbidraget förutsatte en lika stor lokal 
satsning som motprestation. Trots det låga beloppet anses statsbidraget ha bidragit till 
en positiv utveckling. 

Bibliotek för de icke lärde hade inrättats redan under 1700-talet bland annat genom lå-
nebibliotek i anslutning till kyrkorna.	De första sockenbiblioteken tillkom under första 
hälften av 1800-talet. 1842 års folkskolestadga innebar ett uppsving för sockenbiblio-
teksrörelsen. Stadgan innehöll bestämmelser om inrättandet av sockenbibliotek. ”För 
underhållande av de i skolan inhämtade kunskaperna och synnerligen till befrämjandet 
av en sann kristelig bildning… åligge det ock prästerskapet att uppmuntra till inrättandet 
och begagnandet av sockenbiblioteker samt därtill tjänliga böcker föreslå”. Genom 1842 
års folkskolestadga erkände statsmakterna bibliotekens betydelse för bildningsarbetet 
och som komplement till skolan. Något statligt stöd gavs emellertid inte. 

Sockenbiblioteksrörelsen nådde sin kulmen under 1860-talet och fanns då i 1 437 sock-
nar. Därefter kom en stagnation och vid början av 1900-talet hade verksamheten mins-
kat dramatiskt. Anledningen till nedgången anges vara föråldrade bokbestånd, svag 
ekonomi och bristande intresse från de styrande. 

Sockenbiblioteken hade framför allt funnits på landsbygden. Med en ökande stads-
befolkning uppstod behov av bibliotek också i städerna. Impulser utifrån, framför allt 
från Amerika, hade inspirerat till en ny bibliotekssyn, nämligen att biblioteken skulle 
vara öppna för alla oavsett ålder, studie- och läsintresse. Biblioteken skulle ha ända-
målsenliga lokaler med öppna hyllor och fackutbildad personal. 

SFS	1912:229	angående	understödjande	av	
folkbiblioteksverksamhet
Med Valfrid Palmgrens betänkande ”Förslag angående de åtgärder, som från statens sida 
böra vidtagas för främjandet av det allmänna biblioteksväsendet i Sverige. 1911”, lades 
grunden till 1912 års biblioteksförfattning.	Palmgren hade år1907 gjort en resa till USA 
för att studera de amerikanska folkbiblioteken. Därifrån hämtade hon de idéer som 
skulle komma att prägla den svenska biblioteksutvecklingen. 
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Begreppet ”folkbibliotek” var inte invändningsfritt. Beteckningen ifrågasattes då det 
befarades att prefixet ”folk” skulle ge associationer till den stora obildade massan och 
att dessa bibliotek skulle uppfattas som fattiginrättningar. Palmgren, som ville tydlig-
göra att biblioteken var till för alla delar av befolkningen, hade därför i sitt betänkande 
föreslagit termen ”allmänna bibliotek”, inspirerat av den engelska benämningen ”pu-
blic libraries”. Palmgrens förslag väckte debatt, men vann inte gehör. I stället förordades 
beteckningen ”kommunala bibliotek”. En benämning som har kommit att användas 
växelvis med termen folkbibliotek. 

Med 1912 års författning (SFS 1912:229) höjdes statsbidragsbeloppen och kunde nu 
uppgå till högst 400 kronor. Skolbibliotek och studiecirkelbibliotek blev statsbidrags-
berättigade.	Samtidigt tillsattes två bibliotekskonsulenter inom Ecklesiastikdeparte-
mentet som rådgivande och kontrollerande myndighet. Detta var upprinnelsen till den 
statliga folkbiblioteksmyndigheten. Uppgifterna överfördes snart till Folkskoleöver-
styrelsen för att 1920 placeras inom Skolöverstyrelsen (SÖ:s bibliotekssektion). 1974 
flyttades bibliotekssektionen till den nya myndigheten Statens kulturråd. 

Det kommunala anslaget/ortsbidraget skulle fortfarande uppgå till minst lika mycket 
som det begärda statsbidraget. Statsbidrag utgick i form av bundna böcker valda ur 
Ecklesiastikdepartementets kataloger. Böckerna skulle förmedlas till biblioteket ge-
nom statsunderstödd förmedlingsanstalt. Som villkor för statsbidraget gällde bland 
annat:

att biblioteket skulle ha en föreståndare eller bibliotekarie som svarade för skötseln 
av boksamlingen och upprättar kataloger

att biblioteket skulle ha lämplig lokal
att biblioteket skulle ha regelbundna öppettider och vara kostnadsfritt tillgängligt 

för allmänheten
att biblioteket skulle vara underkastat inspektion av vederbörande folkskole-

inspektör
att biblioteket skulle vara brandförsäkrat
att böcker med osedligt innehåll inte fick införlivas i biblioteket
att böcker inte fick avhändas biblioteket utan tillstånd av folkskoleinspektören  

annat än i de fall förslitna eller föråldrade böcker utgallras

Några av villkoren kan fortfarande anses som i stort sett rimliga. Medan andra inte 
längre vore tillämpliga; t.ex. det där med osedligheten. 

Osedligheten
Frågan om bokurvalet hade vållat huvudbry. I en överarbetning av folkbildningssak-
kunnigas förslag, ”Betänkande och förslag angående Det fria och frivilliga folkbildnings-
arbetet. (SOU) 1924:5”, diskuteras bokurvalsprinciperna.

Sakkunniga ser ingen anledning att ifrågasätta inköpsordningen med den av staten 
utgivna urvalskatalogen.	Men, framhåller man, problemet är att de små biblioteken 
med begränsade årliga förvärv helt styrs av urvalskatalogen, dvs. staten. (Det ligger 
nära till hands att här dra paralleller med det år 1999 införda distributionsstödet som 
innebär att varje kommun får ett exemplar av varje litteraturstödd titel, ca 700 per år). 
Sakkunniga ställer sig positiva till de råd och anvisningar som lämnas genom statens lit-
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teraturförteckningar, men är mindre nöjda med att bestämmelsen om osedlighet från 
1905 års folkbiblioteksförordning tagits med oförändrad. 

Frågan hade behandlats i samband med propositionen år 1912, då departementschefen 
inte hade ansett det försvarligt ”att i statsunderstödda bibliotek tillhandahålla icke blott 
äldre personer utan även omogen och okritisk ungdom litteratur av sådan art, att man 
måste vara förvissad därom, att den eggar drifterna och ger fantasilivet en osund riktning”. 
Och fortsätter han, ”Även på det andliga området är en viss offentlig hygien av nöden, om 
ock för dennas rätta handhavande kräves en synnerligen hög grad av takt och gott förstånd”. 

Sakkunniga ifrågasätter inte nödvändigheten av en viss ”offentlig hygien”. Men påpekar 
att paragrafen inte ger möjlighet att ingripa mot undermålig litteratur, som inte faller 
under begreppet osedlig. T.ex. ett visst slag av kolportagelitteratur.	Den allvarligaste in-
vändningen är emellertid, menar sakkunniga, att bestämmelsen inte tar någon hänsyn 
till bibliotekets storlek eller karaktär av dess bokinköp i övrigt. Om en bok svartlistats 
som osedlig måste den utmönstras i alla bibliotek där den påträffas, ”även om det är 
fråga i det ena fallet om ett stort stadsbibliotek, som köper böcker för tiotusentals kronor och 
som har att tillgodose en talrik mogen publiks studieintressen, och i det andra fallet om ett 
litet bibliotek, där hela årsinköpet omfattar blott ett tiotal böcker”. Sakkunniga föreslår i 
stället att bibliotek vars bokurval står på en avgjort låg nivå och som inte rättar sig efter 
anvisningar skall kunna fråntas rätten till statsbidrag.

Exemplet är intressant för att det visar att statens engagemang var förenat med ett stort 
mått av detaljstyrning.	Men det visar också att frågan om folkbibliotekens bokbestånd 
har varit –och är – kontroversiell, oavsett om det handlar om osedlighet, kolportage-
romaner, videovåld eller vissa Internetsidor. (Sedlighetsparagrafen fanns kvar, om än 
modifierad, i de författningar som gällde fram till 1965).

Sakkunnigas betänkande kretsade inte i huvudsak kring sedighetsfrågan. Många för-
slag var ovanligt framsynta. Man förordade att biblioteksverksamheten borde utvecklas 
med starkare koncentration, större effektivitet och bättre samarbete. Biblioteksloka-
lerna borde förbättras. Man föreslog väsentligt höjda statsbidrag, om maximum 10 000 
kronor, samt ett tilläggsstöd för bibliotek med läsrum och handbokssamling och med 
utbildad personal. Det föreslogs också åtgärder i syfte att främja föreläsningsverksam-
het och studiecirkelarbete. Merparten av förslagen låg till grund för 1929 års riksdags-
beslut till en ny författning om understöd till folkbiblioteksväsendet (SFS 1930:15).

1930-talet
Under 1920-talet hade biblioteksväsendet fortsatt att expandera, framförallt i de större 
städerna. Stockholms stadsbibliotek hade öppnats1928. 1918 års bibliotekssakkunniga 
hade i sitt betänkande ”Läroverks- och landsbibliotek” (SOU 1924:7) lagt förslag om 
landsbibliotek, som en mellanform mellan de vetenskapliga biblioteken och folkbib-
lioteken. Som ett första steg i en tänkt landsomfattande reform hade det första stifts- 
och landsbiblioteket inrättats i Linköping 1926. Genom 1930 års författning, men även 
genom ökande kommunala satsningar fick folkbiblioteken under 1930-talet en fortsatt 
gynnsam utveckling. Ett enigt utskott hade dessutom förordat att anslaget skulle vara 
ett förslagsanslag. Det vill säga att det kunde överskridas.
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Enligt den nya författningen (SFS 1930:15 angående understödjande av folkbiblioteks-
väsendet) höjdes statsbidraget väsentligt och kunde nu uppgå till högst 10 000 kronor 
per bibliotekskommun/församling. Grundunderstödet uppgick till samma belopp 
som ortsbidraget, dock med en fallande skala. Om ortsbidraget uppgick till högst 400 
kronor erhölls lika mycket i statsbidrag. Därefter skedde en stegvis reduktion med hän-
syn till ortsbidragets storlek. Bibliotek med läsrum, handbokssamling och/eller kvalifi-
cerad personal kunde få tilläggsunderstöd. Samarbetet mellan små och stora bibliotek 
utvecklades genom tillkomsten av centralbibliotek (länsbibliotek). Bibliotek vars stats-
bidrag inte översteg 400 kronor erhöll stödet i form av inbundna böcker valda ur Skolö-
verstyrelsens kataloger. Om stödet översteg 2 000 kr utbetalades hela beloppet kontant.

Sedlighetsparagrafen modifierades i den nya författningen. Förbudet mot innehav 
upphävdes. Det ankom nu på biblioteksstyrelsen att se till att litteratur, av den beskaf-
fenhet som kunde ha en skadlig inverkan på unga och eller omogna läsare, inte skulle 
hållas tillgänglig för dem.	

Bidragen till skolbiblioteken höjdes och kunde som mest uppgå till 150 kronor per år. 
Men här var bidraget fortfarande förenat med förbud om innehav av viss litteratur. 
Enligt författningen skulle bokurvalet tillgodose lärjungarnas behov. Särskild hänsyn 
skulle tas till undervisningens krav på speciell facklitteratur. Men : ”Under inga förhål-
landen må med skolbibliotek införlivas populärmedicinska arbeten, som på ett ingående 
sätt behandla samhällsskadliga eller osunda sexuella förhållanden och äro av beskaffenhet 
att i sedligt avseende kunna inverka skadligt, om de sättas i händerna på unga och omogna 
läsare, eller andra skönlitterära arbeten än sådana, som kunna anses lämpliga för ung-
dom”. (De direkta bidragen till skolbiblioteken upphörde 1966).

1946	års	Folkbibliotekssakkunniga
År 1946 utsåg departementschefen sakkunniga för att utreda frågan om grunderna för 
statsstöd till folkbiblioteksväsendet, med stadsbibliotekarien i Kristinehamn, tillika le-
damoten i andra kammaren, Gustav Nilsson som ordförande. I kommittén ingick även 
förste bibliotekskonsulenten vid Skolöverstyrelsen, Bengt Hjelmqvist och överläraren 
Lorentz Larsson. Stadsbibliotekarien i Norrköping, Sigurd Möhlenbrock utsågs till se-
kreterare. I utredningsarbetet medverkade även företrädare för bildningsförbunden 
samt centralbibliotekarierna Gösta Östling, Sven Ola Hellmér, Gunborg Nyman, Tora 
Olsoni och Henning Wieslander.

Uppdraget var omfattande. Departementschefen konstaterade att 1930 års bestämmel-
ser i flera avseenden inte längre motsvarade sitt syfte. Dessutom hade folkbildnings-
verksamheten nyligen utretts. Och folkbiblioteken var, enligt departementschefen, en 
central del av folkbildningen. Departementschefen uttrycker även oro över den ojämna 
tillgången till bibliotek som inte når ut till landets alla delar. Kommittén skulle granska 
gällande bestämmelser och föreslå ändringar för att anpassa statsbidragssystemet till 
de krav som ställdes för en fortsatt utveckling av biblioteksväsendet. Sakkunniga borde 
dessutom överväga möjligheten till bättre samordning och rationalisering. Bidrags-
beloppen som urholkats av penningvärdesförsämringen skulle omprövas.	Departe-
mentschefen efterlyser också mer precisa kompetenskrav och ser lönefrågan som ett 
hinder för rekrytering till bibliotekarieyrket. Skolbiblioteken saknar föreskrifter om 
obligatorium och ett stort antal skoldistrikt saknar biblioteksverksamhet. Och här svä-
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var departementschefen inte på målet: ”Det torde kunna ifrågasättas, huruvida inrät-
tande av skolbibliotek skall vara avhängigt av de lokala myndigheternas intresse”. 

Obligatoriska	skolbibliotek
Ansatsen var, som synes, lovande. Förslagen som presenterades i betänkandet, ”Folk- 
och skolbibliotek” (SOU 1949:28), var inte mindre lovande. Sakkunniga föreslår en ny 
bidragskonstruktion som ska stimulera kommunerna. Det kommunala bidraget skulle 
fastställas till ett i förhållande till kommunens ekonomiska bärkraft fixerat minimi-
belopp. (8 öre per skattekrona). Vilket i normalfallet skulle innebära att kommunen 
svarade för halva kostnaden och staten tillsköt resterande skäliga kostnader. Studie-
cirkelbiblioteken föreslogs bli avvecklade efterhand som de kommunala biblioteken 
vore i stånd att ta över verksamheten. Vidare föreslås att centralbiblioteksutbyggnaden 
fullföljs och att bidraget reformeras.	Obligatoriska bibliotek bör inrättas vid alla folk-
skolor. Skolbiblioteken bör helt finansieras med statsmedel och statsbidraget beräknas 
per elev. 

Sakkunniga föreslår att en central institution inrättas kallad ”Bibliotekstjänst” för full-
görande av vissa bibliotekstekniska uppgifter och som finansieras dels genom drifts-
inkomster, dels genom anslag ur det belopp om två procent av det samlade statsbidra-
get som föreslås avsättas för gemensamma åtgärder. Kommittén för en diskussion om 
ett eventuellt förstatligande av folkbiblioteken. Men avvisar tanken och förordar ett 
fortsatt kommunalt huvudmannaskap. Slutligen föreslås att bibliotekssektionen inom 
Skolöverstyrelsen blir en egen myndighet, Statens biblioteksbyrå.

SFS	1955:540	angående	statsbidrag	till	folkbiblioteksväsendet
Merparten av de sakkunnigas förslag genomfördes inte. Men när 1930 års författning 
omarbetades och ersattes av SFS 1955:540 angående statsbidrag till folkbiblioteksvä-
sendet, hade man tagit visst intryck av kommitténs förslag. (Rubriceringen hade nu 
ändrats från understöd till statsbidrag). Taket för bidragsbeloppet förblev 10 000 kr. 
Vissa tekniska förändringar gjordes i beräkningsunderlaget.	Bidraget beräknades nu 
utifrån kostnader för bokinköp och personal. Statsbidraget till biblioteksverksamhet 
i samband med studiecirkelarbete, till centralbibliotek, till bibliotek vid sjukvårdsan-
stalter samt till bibliotek vid truppförband beräknades enligt särskilda grunder.

I enlighet med sakkunnigas förslag, inskrevs i författningen att två procent av bidraget 
skulle avsätts till en fond för centrala åtgärder som disponerades av Skolöverstyrelsen. 
Drygt hälften	av fondmedlen gick till Bibliotekstjänst och täckte bland annat förlus-
ten för publikationerna Svenska Tidningsartiklar och Utländska nyförvärv. Fondme-
del användes dessutom för verksamheten vid Folkbibliotekens Korrespondensinstitut 
samt för SAB:s (nu Svensk Biblioteksförening) experimentverksamhet. 

Statsbidraget som varit oförändrat sedan 1930 hade minskat kraftigt i värde. 1952 års 
kommunreform hade reducerat antalet kommuner från 2 281 till 816. Reformen var 
en första etapp mot målet att minska antalet kommuner till ca 260. Kommunrefor-
men skulle skapa större och bärkraftigare enheter för att klara av ökande offentliga 
åtaganden, framför allt inom utbildningsväsendet. Samhällsekonomin var gynnsam 
och det fanns utrymme för skattehöjningar, då det var ännu en bra bit kvar till skat-
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tetaket. Biblioteksutvecklingen hade varit gynnsam, inte minst i de större städerna. I 
takt med att kommunerna växte började statens engagemang ifrågasättas. Kommu-
nernas bibliotekskostnader hade ökat, medan inflationen hade ätit upp merparten av 
statsbidraget.	Hoppet ställdes nu till kommunerna.	Inte minst av de bibliotekschefer 
i de större städerna, som varit framgångsrika och haft förmågan att utnyttja de gynn-
samma konjunkturerna för att bygga ut biblioteksverksamheten.	Misstron mot staten 
som biblioteksaktör slog rot.
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8.	Skatteutjämningsdebatten

”Härutöver avser jag att föreslå avlösning av ytterligare vissa bidrag, bl. a. statsbidragen till 
folkbibliotek”. (Statsverkspropositionen 1964/65, Finansplanen s. 31)

Den 28 maj 1965 fattade riksdagen beslutet om ett nytt kommunalt skatteutjämnings-
system. ”Ett beslut som fattades den sista sessionsdagen, strax innan alla tåg skulle gå”. 
((Holmström, KvP 30.6 1965)

SÖ hade begärt en uppräkning av statsbidraget från 7 till 18 miljoner kr. Ecklesias-
tikministern, Ragnar Edenman, hade i 1964 års statsverksproposition aviserat att han 
avsåg, ”att återvinna bidragens stimulanseffekt och att motverka kommunreformens 
ogynnsamma konsekvenser”.	Inför SAB:s årsmöte 1963 hade Roland Pålsson, avdel-
ningschef inom Ecklesiastikdepartementet, aviserat ,”att vi i departementet intresserar 
oss intensivt för att förbereda initiativ på kort sikt och på längre sikt”. Inom departementet 
hade man utarbetat en PM rörande viss omläggning av stödet till folkbiblioteksväsen-
det, som 1963 sänts ut på remiss. Det fanns alltså långt framskridna planer på (och för-
hoppningar om) en reformering av statsbidragen till folkbiblioteken. Reformförslag 
som abrupt kom av sig.

Skatteutjämningskommitténs förslag väckte oro och ilska inom biblioteksvärlden. 
Inom socialdemokratin fanns skilda uppfattningar. T.ex. hade ABF ordnat en konfe-
rens i Riksdagshuset för att för att protestera mot förslaget att avskaffa de generella 
folkbiblioteksbidragen. Det hade också hållits protestmöten ute i landet. Det var långti-
från givet att förslaget skulle få majoritet i Riksdagen. Även på socialdemokratiskt håll 
räknade man med möjligheten av ett regeringsnederlag.

Under första hälften av 1965 pågick en upprörd pressdebatt om att staten nu skulle 
ta sin hand från folkbiblioteken. Ett stort antal biblioteksföreträdare deltog i debat-
ten, företrädesvis länsbibliotekarier och bibliotekschefer.	Men frågan fick också stöd 
på ledarplats i dagspressen. Artiklarna uttryckte missnöje över den bristande dialogen 
från statsmakternas sida. Det var heller inte så att skatteutjämningskommittén katego-
riskt avvisat alla former av riktade bidrag. Tvärtom hade kommittén hållit möjligheten 
öppen och framhållit vikten av en dialog med verksamhetsföreträdarna för att analy-
sera konsekvenserna av ett avskaffande av de riktade bidragen. Det var snarare Gunnar 
Sträng som stod i vägen.

Ett återkommande inslag i artiklarna var kritiken mot de urholkade statsbidragen till 
folkbiblioteksväsendet. Bidraget hade varit oförändrat sedan 1930, dvs. maximerat till 
10 000 kr per kommun.	För landsbygdskommunerna hade stödet fortfarande viss bety-
delse, men för de större städerna var statsbidraget en struntsumma. Länsbibliotekarie 
K G Wirde angav som exempel den kommunala biblioteksbudgeten i Örebro, som år 
1965 omfattade ca 1 miljon kr och där statsbidraget om 10 000 kr var försumbart. Inte 
nog med att bidraget hade urholkats, dessutom hade kommunsammanläggningarna 
reducerat antalet bidragsmottagande kommuner. Vilket innebar att de kommuner 
som slagits samman numera endast erhöll ett	bidrag.
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Flera artikelförfattare lyfter fram grannländernas annorlunda och mer generösa håll-
ning till folkbiblioteksväsendet. ”I våra nordiska grannländer känner staten ansvar för 
biblioteken. Den svenska staten gör det inte”. (Frinman, Blekinge Läns Tidning 28.1) Det 
pekas på det faktum att utvecklingen i Danmark, Finland, Norge, England och USA 
gått i riktning mot ett ökat statligt engagemang. Danmark hade med en ny lag år 1964 
föreskrivit obligatoriska bibliotek samt krav om utbildad personal i kommuner med 
mer än 5 000 invånare.	Finland hade 1962 fått en ny bibliotekslag i kombination med 
generösa statsbidrag, där staten svarade för 2/3 av landsbygdskommunernas biblio-
tekskostnader och 1/3 av städernas. I USA hade kongressen tvingats anslå medel för 
biblioteken på landsbygden. Ett annat återkommande inslag i debatten är den ojämna 
biblioteksstandarden. Visserligen framhålls, att det trots oförändrade statsbidrag fö-
rekommit en omfattande kommunal utveckling på en del orter, men inte på alla. ”Där 
intresset och viljan fattas blir biblioteket försummat”, (Frinman).

Man pekar på det faktum att ett femtiotal kommuner helt saknar bibliotek och att ca 
200 kommunbibliotek saknar utbildad personal.	Enligt Bengt Hjelmqvist, (DN 2.3) låg 
genomsnittskostnaden per invånare på 9 kr, medan en rimlig nivå borde vara 25 – 30 
kr. Totalkostnaden för folkbiblioteksväsendet uppgick till 70 miljoner kr, men borde, 
enligt SÖ:s bedömningar, ligga på ca 200 miljoner. Det uttrycktes farhågor att folkbib-
lioteken i det nya systemet skulle få svårt att hävda sig i konkurrensen med utbyggna-
den av skolan och andra större satsningar. ”Att räkna med att skatteutjämningsmedlen 
skulle komma biblioteken tillgodo i de fall de behöver stöd måste betraktas som en allvarlig 
felbedömning. ( Edström SvD 9/2). Det obligatoriska skolväsendet var föremål för en 
omfattande utbyggnad, vilket i sin tur bedömdes ställa större krav på fullgoda folk-
bibliotek. Man pekar också på det faktum, att i och med att det nya bidragssystemet 
införs, upphör bestämmelserna att gälla som därmed gör statens kontroll överflödig. 
”En statlig laissez-faire politik var kanske naturlig för 1800-talets politiker, men motsvarar 
inte 1900-talets krav”. ( Åkerstedt DN 2/2).

Oron är stor för hur det ska gå med folkbibliotekens fortsatta utveckling. Men vad som 
upprör mest är bristen på dialog.	DN:s ledare den 23/2 talar om regeringens attentat. 
Att ingen som helst utredning hade föregått riksdagsbeslutet. Vilket uppfattas som brist 
på vilja och vision från statsmakterna. Dessutom baserades riksdagens beslut på en för-
åldrad bibliotekssyn. ”Nu kom Riksdagens beslut att avse folkbiblioteket av i går. Men det 
som stod på spel och fuskades bort var morgondagens kulturhus”. (Holmström, KvP 30/6).

Arvet	efter	Sträng	
Riksdagsbeslutet den 28 maj 1965 är upptakten till statens minskande biblioteksen-
gagemang.	(Även om bidragen till skolskjutsar, skolmåltider och ålderdomshem mm 
också avskaffades). Sverige väljer en annan väg än grannländerna, där man lyckats ut-
veckla ett statligt åtagande, utan att kränka det kommunala självstyret. Kanhända hade 
de svenska kommunerna ömmare tår än i grannländerna. Kanhända var det bekvämt 
för staten (finansministern) att utnyttja den kommunala självkänslan och därmed 
spara några miljoner.	Eller som kommenteras i DN:s ledare den 23 februari: ”Det går 
att spara några miljoner åt statskassa och kommuner genom att hålla kvar folkbiblioteken 
i deras nuvarande misär”. Hursomhelst kom folkbiblioteken att bli symbolen för det 
kommunala självstyret.
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Att det var Sträng som angav tonen framgår av pressdebatten. Socialdemokratiska 
tidningar talar om en kupp av Sträng. Andra använder liknelsen ”bocken som träd-
gårdsmästare”.	Och någon anser att Sträng omgivits av illasinnade rådgivare.	Det är 
uppenbart att finansministern helt sonika kört över det biblioteksansvariga statsrådet 
Edenman. (Även om en ledare i Arbetet den 26 januari påminner om att förslaget stöd-
des av Edenman).

Frågan hur 1965 års riksdagsbeslut kom att påverka den fortsatta utvecklingen av folk-
biblioteksväsendet har inget entydigt svar. Folkbibliotekens fortsatta utveckling blev 
gynnsam. Fram till mitten av 1980-talet pekade alla kurvor uppåt. Nya biblioteksloka-
ler uppfördes, personalstyrkan ökade, mediebestånd och utlåning ökade. Utvecklingen 
var till stor del effekten av en gynnsam samhällsekonomi och en allmän utbyggnad av 
den offentliga sektorn.	En del av skatteutjämningsbidragen kom uppenbarligen bib-
lioteken tillgodo. Och självklart ska inte kommunernas vilja, att satsa på biblioteken, 
förringas.

Å andra sidan skulle man kunna anta att ett mer långsiktigt och strategiskt statligt en-
gagemang kunde ha lett till en jämnare och stabilare utveckling. Standardskillnaderna 
förblev fortsatt stora, även om de efterhand krympte. Uppenbart är att frivilligheten 
har sina begränsningar. Det är också svårt att bedöma om de punktbidrag som ersatte 
de generella bidragen föll i god jord eller på hälleberget. Något försök till en övergripan-
de utvärdering av bidragens effekter har aldrig gjorts. Frågan huruvida principen för 
punktbidragen, att stödja de små och svaga eller försumliga, varit en strategisk utgångs-
punkt förblir obesvarad. En effekt av bidragsmodellen däremot, är att den medverkat 
till att uppmuntra en projektkultur.

Skatteutjämningsdebatten och det därpå följande riksdagsbeslutet bekräftar att finans-
politik går före bibliotekspolitik. Finansministerns insats som biblioteksideolog kom 
emellertid att prägla de kommande decenniernas statliga bibliotekssyn.	En ideologi 
som kan ha inspirerat senare riksdagsbeslut. Statens insatser på folkbiblioteksområdet, 
oavsett regering, har efter 1965 gått i Strängs anda. 
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9.	En	lång	parentes

Med 1965 års riksdagsbeslut får sig statens anseende som biblioteksaktör en törn. Ett 
anseende som redan var tilltufsat av det faktum att statsbidragen till folkbiblioteken va-
rit oförändrade i 35 år. Debatten fortsatte, men måltavla för frustrationen blev nu SÖ:s 
bibliotekssektion. ”Kommentar till SÖ:s petita” blir en återkommande rubrik i BBL, där 
myndighetens anslagsframställning nagelfars och kritiseras för att vara alltför blygsam. 
Också Svenska Folkbibliotekarieföreningens (SFF) invändningar ges spaltutrymme i 
BBL.

När Olof Palme som utbildningsminister högtidstalar inför SAB:s årsmöte i Kristi-
anstad 1969 ser han sig föranledd att kommentera ”illdådet”.	”Jag tror inte att någon 
företrädare för statsmakterna har varit så här direkt konfronterad med biblioteksväsen-
dets företrädare sedan reformen 1965, illdådet som någon här kanske skulle vilja säga. 
Det speciella statsbidraget till folkbiblioteken tillsammans med, så vitt jag vet, 33 andra 
statsbidrag avskaffades och ersattes med en skatteutjämning till kommunerna. Det var 
ingen speciell aktion riktad mot biblioteken. Det var ett sätt att stärka den kommunala 
självstyrelsen, att rationalisera bidragssystemet och införa enhetsbidrag framförallt till de 
sämre ställda kommunerna i stället.”

Som sig bör vid liknande tillfällen, prisar Palme biblioteken och de ökande kommunala 
satsningarna. Men framförallt lyfter han fram den litteraturutredning som tillsatts året 
innan. Och som nu skulle granska biblioteken på ett annat sätt än tidigare. (En utred-
ning som biblioteksfolket hade efterlyst inför förändringen av statsbidragen).

Bidrag	till	stimulans	och	utveckling
Genom det nya statsbidragssystemet upphörde från och med år 1966 det som kan be-
traktas som en svensk bibliotekslagstiftning. Den nya författningen, (SFS 1966:108) 
reglerade i huvudsak statens förhållande till länsbibliotek och lånecentraler. De gene-
rella statsbidragen till folkbiblioteken ersattes av olika stimulansbidrag, t.ex. utveck-
lingsbidrag för att uppmuntra de sämsta bibliotekskommunerna att utveckla folkbib-
lioteket, eller som punktbidrag t.ex. för inköp av musikanläggning eller annan utrust-
ning. Bidragen har därefter i allt väsentligt behållit karaktären, medan inriktningen 
för stödet har skiftat. Genom diverse öronmärkta satsningar kom staten indirekt att 
styra de kommunala bibliotekens verksamhet. De olika stimulansbidragen blev i flera 
avseenden mer styrande än de generella bidragen hade varit. Genom de öronmärkta 
bidragen för bokbussar påskyndades nedläggningen av filialer och utlåningsstationer 
och åstadkom därmed en rejäl strukturomvandling. Genom bidragen för etablering 
av arbetsplatsbibliotek ökade dessa i omfattning. Något som knappast hade skett utan 
statliga morötter. Utportionerandet av bidrag till för tillfället politiskt opportuna pro-
jekt gjorde biblioteken till experimentverkstäder. Med långsiktigheten blev det si och 
så. Bidragen fördelades av SÖ:s bibliotekssektion och från år 1974 av Statens kulturråd.



34

Bibliotekslagstiftning – perspektiv och exempel

En	utomstående	betraktare
”This could be the end of the road started in 1851 by the Public Libraries Act of the United 
Kingdom, an expression of faith in the intention of a democratic community to do whatever 
is required for the good of that community. It could be that there are hidden dangers not yet 
revealed.” Gardner, (Public Library Legislation, 1971).

När Frank Gardner i slutet av 1960-talet beskriver de svenska folkbiblioteken har det 
statliga åtagandet ändrat karaktär. Gardner är oroad och frågar sig om detta är slutet på 
en era av bibliotekslagstiftning. Jämfört med grannländernas detaljerade lagar existe-
rar nu ingen svensk bibliotekslag. Något som Gardner betraktar som en ytterlighet (the 
extreme of sophistication).

Visserligen, medger Gardner, har en heltäckande och tvingande lagstiftning alltid varit 
svårförenlig med det kommunala självstyret.	Och det största problemet har varit hur de 
små kommunerna skall förmås hålla en rimlig biblioteksnivå. Men det svenska exem-
plet är unikt så till vida att ett högt utvecklat land i praktiken avskaffat en bibliotekslag 
som ska se till att kommunerna svarar för en biblioteksservice som de annars kanske 
inte skulle erbjuda och att uppmuntra dem att utveckla verksamheten med stöd från 
staten.

Förklaringen, menar Gardner, är det starka kommunala självstyret. Svenska kommu-
ner har en unik självständighet. De kan bedriva vilka verksamheter de önskar som inte 
faller under någon annan myndighets kompetens. ”The local authorities in Sweden are 
proud and jealous of their autonomy, and are conscious that their financial resources place 
them in a stronger position than local authorities in other countries.”

Gardner antar att förklaringen är att skatteutjämningssystemet förväntades utjämna 
skillnaderna mellan de resurssvaga och de resursstarkare kommunerna. Och att det 
därför inte ansågs nödvändigt med särskilda stöd till de kommunala biblioteken utöver 
stödet till infrastrukturen med länsbibliotek och lånecentraler. 

Men Gardner är långt ifrån övertygad om klokskapen i beslutet.	Det är förvisso så att 
Sverige har det högst utvecklade folkbiblioteksväsendet i Europa – och förmodligen i 
världen. Men det finns en annan sida av myntet, varnar han. Trots kommunreformen 
kommer det att finnas många kommuner med mindre än10 000 invånare. Och det 
finns en stor ojämlikhet i standard. Standardskillnaderna är mycket större än i England 
och i Danmark. Länsbiblioteken kan inte i längden vara substitut, såvida de inte utvid-
gar sina tjänster högst väsentligt. 

Vad som mest oroar Gardner är att en fortsatt utveckling är beroende av den kommu-
nala välviljan. Men, kommer detta att vara tillräckligt, eller kommer det i en framtid 
att bli nödvändigt att åtminstone lagstifta om en minimistandard? Gardner förutsät-
ter att de svenska bibliotekarierna nogsamt kommer att följa utvecklingen. Gardners 
farhågor, att en era av bibliotekslagstiftning nått vägs ände, har både besannats och inte 
besannats. Grannländerna har behållit och med jämna mellanrum uppdaterat sina la-
gar. Medan den engelska The Public Libraries and Museums Act från 1964 fortfarande 
gäller, men i stort sett utan revidering och som tenderar att falla i glömska. Och så ex-
emplet Sverige som ca 30 år senare inför en bibliotekslag.
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Den	stora	litteraturutredningen
Ungefär samtidigt som Gardner beskriver den svenska laglösheten pågår den hittills 
största bok- och biblioteksutredningen i Sverige, nämligen 1968 års Litteraturutred-
ning (L68).	I uppdraget ingår att belysa litteraturens och läsningens villkor samt bib-
liotekens roll för läsandet. Frågan om en bibliotekslag är oundviklig. 

Rösterna som krävt en bibliotekslag, i likhet med de nordiska grannländernas, hade 
inte tystnat. Vid1965 års riksdag motionerades om införandet av en lag om obligato-
riska bibliotek. Motionen avvisades med motiveringen att biblioteksväsendet var så 
starkt förankrat i den kommunala verksamheten att en lag vore onödig.

Frågan aktualiserades på nytt vid 1972 års riksdag, då det motionerades om en översyn 
av folkbibliotekens ställning avseende ett obligatoriskt biblioteksväsen av en viss mini-
standard samt kostnadsfördelningen mellan stat och kommun.	En bibliotekslag borde, 
enligt motionärerna, innehålla vissa minimibestämmelser. Vid utskottsbehandlingen 
inhämtades synpunkter från Skolöverstyrelsen, från Svenska kommunförbundet och 
från Sveriges Allmänna Biblioteksförening. Kommunförbundet avstyrkte. Motionen 
avslogs med hänvisning till det pågående arbetet inom1968 års litteraturutredning.

L68 hade ett brett uppdrag med fokus på litteratur och läsning. Biblioteken betrakta-
des som en viktig distributionskanal, inte minst med hänsyn till de höga bokpriserna. 
Utredningen prövar frågan om en bibliotekslag. Man gör en distinktion mellan, å ena 
sidan en lag om obligatoriska bibliotek och å andra sidan en lagstiftning som ger de-
taljerade föreskrifter rörande bibliotekens standard. Utredningens bedömning är, att 
för svenskt vidkommande är frågan om obligatoriska bibliotek endast av teoretisk be-
tydelse, eftersom alla kommuner kommer att ha bibliotek, när den nya kommunindel-
ningen är genomförd år 1974. En lagstiftning med mer preciserade normer avvisas, då 
sådana föråldras snabbt och risken finns att de skulle bli miniminormer. Utredningen 
ser inte några formella hinder för en lagstiftning som inte kombineras med generella 
statsbidrag. Och pekar på det faktum att varken den engelska lagen, eller det danska 
lagförslaget förutsätter några generella statsbidrag. Utredningen sammanfattar:

• En lagstiftning som enbart ålägger kommunerna att upprätta bibliotek är obehövlig 
efter den 1 januari 1974, i den meningen att bibliotek kommer att finnas i samtliga 
kommuner efter detta datum.

• En lagstiftning som ger detaljerade föreskrifter om biblioteksverksamheten riskerar 
att motverka sitt syfte, eftersom normer snabbt förändras och miniminormer i vissa 
fall uppfattas som maximinormer.

• En lagstiftning som ger en central myndighet resurser och möjligheter att – på det 
sätt som förutsättes i den engelska bibliotekslagen och det danska förslaget till ny 
bibliotekslag – ge vägledning åt biblioteken, generellt och enskilt, kan vara en mera 
effektiv metod att påverka utvecklingen i en gynnsam riktning än lagfästa normer.

• Om en lagstiftning föranleder krav på ökade ekonomiska insatser från kommuner-
nas sida påverkar detta den allmänna kostnadsfördelningen mellan stat och kom-
mun.

Utredningen är således inte beredd att föreslå någon lagstiftning som skulle ”binda” 
kommunerna, utan förordar selektiva åtgärder för att uppmuntra kommunerna att på 
frivillighetens väg utveckla folkbiblioteken.	Men utredningen betonar också nödvän-
digheten av en central tillsynsmyndighet, som rådgivande organ och som tillsynsmyn-
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dighet för länsbibliotek och lånecentraler.	Man understryker dessutom vikten av att 
den centrala myndigheten får tillräckliga resurser. 

Ett besvärande faktum är emellertid de stora standardskillnaderna. Utredningen gör 
därför följande förbehåll: ”Skulle den ojämna biblioteksstandarden kommunerna emel-
lan bli bestående för någon längre tid eller utvecklingen inom biblioteksområdet ta en 
annan inriktning än för närvarande – om kommunerna t ex mot all förmodan och stats-
makternas intentioner skulle avgiftsbelägga viss biblioteksservice – finns det anledning att 
på nytt aktualisera frågan om bibliotekslagstiftning.”

Som en kompromiss föreslår utredningen en, om man så vill, bibliotekslag light, genom 
att komplettera kungörelsen med ett tillägg som uttrycker syftet med biblioteksverk-
samheten. Något som, enligt utredningen, skulle göra det möjligt att tillgodose vissa 
önskemål utan att ingripa i det kommunala självbestämmandet och som dessutom 
skulle klargöra ansvarsfördelningen stat – kommun . Utredningen föreslår därför föl-
jande tillägg i författningen:

”Den genom samhällets försorg bedrivna folkbiblioteksverksamheten har till syfte att 
främja studier, utbildning och annan kulturell aktivitet genom att kostnadsfritt och i sam-
verkan mellan bibliotek av alla slag ge vuxna och barn oavsett bostadsort tillgång till böcker 
och andra resurser för information, kunskap, bildning, förströelse och konstnärlig upple-
velse.”	

Den	statliga	kulturpolitiken
I propositionen (1975:20) stödjer departementschefen i allt väsentligt utredningens 
förslag, att det inte är aktuellt med en lagstiftning. Han hänvisar till att de flesta remiss-
instanser avvisat tanken på en bibliotekslag. Flera har också motsatt sig en ändring i 
kungörelsen i enlighet med utredningens förslag. Han ser en fara i att en lag på biblio-
teksområdet skulle kunna leda till krav om lagstiftning på hela kulturområdet. Vilket 
vore oförenligt med de riktlinjer för den statliga kulturpolitik som lagts fast föregående 
år. Det skulle dessutom åsidosätta kommunernas självstyrelse. (Ibland blir det bästa 
det godas fiende. Det nybildade DIK-förbundet hade 1972 lanserat förslaget om en 
kulturlag, och inte enbart en bibliotekslag).

Departementschefen är inte heller beredd att föreslå generella stöd till folkbiblioteken, 
utan anser att det statliga stödet bör vara selektivt och av engångskaraktär. Han avskaf-
far också den sista resten av myndighetsutövning inom folkbiblioteksområdet. Enligt 
författningen (SFS 1966:108) fick styrelsen för länsbibliotek inte anställa annan än den 
som förklarats kompetent av den statliga biblioteksmyndigheten. Svenska kommun-
förbundet hade påtalat att detta var en inskränkning av den kommunala självbestäm-
manderätten. Departementschefen aviserar att villkoret skall utgå. 

Förslaget om en förstärkning av den centrala biblioteksmyndigheten får ett halvhjärtat 
stöd av departementschefen. Visserligen bör Statens kulturråd fortsättningsvis svara 
för konsulentverksamhet på biblioteksområdet. Men den aktuella konsulentverksam-
heten får avvägas mot andra angelägna uppgifter för Statens kulturråd inom litteratur- 
och biblioteksområdet. (Vilket också skedde). För folkbibliotekens vidkommande hör 
inte propositionen till höjdpunkterna inom genren. Departementschefen var Bertil 
Zachrisson. Han valdes 1986 till ordförande i Sveriges Allmänna Biblioteksförening.
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1980	års	folkbiblioteksutredning	(Fb80)
1980-talets inledning präglades av ett kärvare ekonomiskt klimat. Trenden bröts. De 
närmast föregående decenniernas expansion inom den offentliga sektorn avstannade. 
Kommunerna fick dra ner på utvecklingstakten. Vilket också drabbade de kommunala 
biblioteken.

Trots att L 68 hade granskat folkbiblioteken ingående kunde den inte skaka av sig stäm-
peln	litteraturutredning. Kraven om en folkbiblioteksutredning lät inte vänta på sig. I 
december 1979 tillsatte departementschefen (Jan Erik Wikström) en biblioteksutred-
ning, Folkbiblioteksutredningen 1980 (Fb 80).

I direktiven betonar statsrådet att staten även fortsättningsvis bör stimulera, inte reg-
lera, den kommunala kulturverksamheten. Enligt Wikströms mening finns det ingen 
anledning att frångå de principer som hittills gällt som riktlinjer för de statliga insat-
serna. Detta tolkas av kommittén som att man är förhindrad att utreda frågan om en 
bibliotekslag. 

SAB kallade år 1981 till ett extra representantmöte för att få stöd att begära tilläggsdi-
rektiv till utredningen, för att frågan om lagstiftning ska kunna behandlas. Departe-
mentschefen biföll inte föreningens begäran.

Utredningen föreslog bland annat en förstärkning av länsbiblioteken samt att Statens 
kulturråd i samverkan med kommunförbunden skulle upprätta årliga rapporter om 
folkbibliotekens aktuella situation. De länsvisa rapporterna skulle tjäna som underlag 
för kommunerna för den lokala biblioteksverksamhetens utformning. Rapporterna 
skulle dessutom kunna tjäna som underlag i den offentliga debatten om folkbibliote-
kens utveckling.

I ett särskilt yttrande tar Svenska kommunförbundets sakkunnige avstånd från utred-
ningens förslag på den punkten och ser rapportkravet som en risk för ökad tjänsteman-
nastyrning.	Han föreslår i stället att Bibliotekstjänst får ta hand om statsbidraget för att 
svara för vissa centrala funktioner, t.ex. katalogisering av litteratur på invandrarspråk.

Departementschefen (nu Bengt Göransson) stöder i allt väsentligt utredningens för-
slag, (prop. 1984/85:141). Angående frågan om en bibliotekslag anför han att denna 
diskuterats i stort sett under hela 1900-talet. Och menar att Riksdagens ställning i lag-
frågan kan sammanfattas i Statsutskottets uttalande år 1965. Göransson anser att folk-
biblioteksväsendet kan anses vara så starkt förankrat i den kommunala verksamheten 
att det finns anledning att räkna med att kommunerna uppfyller sina skyldigheter utan 
obligatorielagstiftning. Han hänvisar också till 1968 års Litteraturutrednings bedöm-
ning samt till att Riksdagen under den gångna tioårsperioden avvisat de motioner som 
framfört krav om en bibliotekslagstiftning.	Vidare hänvisas till att remissopinionen 
varit splittrad i frågan och att endast ett fåtal direkt förespråkat en lagstiftning. Ett antal 
yttranden hade emellertid beklagat att utredningen inte djupare analyserat förutsätt-
ningarna för en bibliotekslag. 

Bengt Göransson hänvisar vidare till den expansion som skett under 1970-talet. Opi-
nionen för en lagstiftning syftar i huvudsak till att genom en lagbestämmelse även i 
framtiden skydda från avgiftsbeläggning. Ingen kommun har i dag infört låneavgifter 
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på boklån. Det finns en djupt rotad ideologisk tanke bakom ambitionen att folkbib-
liotekens verksamhet skall vara avgiftsfri. I kommuner där detta ideologiskt färgade 
argument inte har bärkraft har ett annat, men praktiskt skäl varit avgörande. Vad Gö-
ransson här syftar på är att administrationskostnaderna för ett avgiftsuttag inte skulle 
stå i rimlig proportion till intäkterna.

Lagdiskussionen avstannade inte. Socialdemokraterna ändrar sedermera ståndpunkt 
i frågan. Bland annat förekommer under åren 1990-1993 ett antal socialdemokratiska 
motioner om införandet av en bibliotekslag. Vid socialdemokraternas partikongress 
1993 enas man efter en lång debatt att stödja förslaget att införa en bibliotekslag.	I en 
motion till Riksmötet 1993/94 föreslår Ingvar Carlsson m fl. att en biblioteksslag införs. 
Rösterna från fältet hade inte tystnat.

Tjugo	års	kulturpolitik	(SOU	1995:85)
År 1993 tillkallade departementschefen (Birgit Friggebo) en parlamentarisk utredning, 
som enligt direktiven skulle utvärdera kulturpolitikens inriktning med utgångspunkt 
i 1974 års kulturpolitiska mål. Utredningen skulle göra en samlad bedömning av vilka 
krav och utmaningar kulturpolitiken hade att möta på längre sikt. Utredningen skulle 
även lämna förslag om mål för kulturpolitiken samt föreslå åtgärder för att främja kul-
turlivet. Under utredningens gång blev det regeringsskifte och Margot Wallström tog 
över kulturministerposten. Regeringsskiftet innebar också vissa förändringar i utred-
ningens sammansättning. I december 1994 fick utredningen tilläggsdirektiv att bland 
annat utreda frågan om en bibliotekslag. Socialdemokraterna hade i regeringsdeklara-
tionen markerat folk- och skolbibliotekens betydelse genom att avisera att en biblio-
tekslag skulle införas. 

Hösten 1995 överlämnades Kulturutredningens slutbetänkande, ”Kulturpolitikens in-
riktning: slutbetänkande (SOU 1995:84) till kulturministern. Till betänkandet bifoga-
des en utvärderingsdel, ”Tjugo års kulturpolitik” (SOU 1995:85). Utredningen föreslår 
att en bibliotekslag skall införas. I sina överväganden upprepar utredningen vad som ti-
digare anförts som skäl emot en bibliotekslagstiftning. Att Sverige har ett biblioteksvä-
sen med lång tradition och med hög standard. Att kommunerna tagit sitt ansvar och att 
ingen kommun hittills infört avgifter. Bidragande orsaker till kommitténs bedömning 
var att den fria lånerätten hade ifrågasatts och att biblioteken tenderade att ta ut högre 
avgifter för vissa tjänster. Vidare hade de kommunala bibliotekens bokanslag minskat 
under senare år. Frågan om biblioteksentreprenader hade inte bara aktualiserats, utan 
även praktiserats. Den uppsökande verksamheten var utsatt för neddragningar. Ut-
redningen hänvisar till Riksdagens uttalande (1991/92 KrU32), att det är en allmänt 
godtagen princip att boklån vid de allmänna folkbiblioteken skall vara kostnadsfria. 
Utskottet framhöll vikten av att denna princip upprätthålls även i framtiden. 

Utredningen konstaterar att någon nationellt formulerad och tydlig målsättning för 
biblioteksväsendet som helhet och för samverkan mellan bibliotekssystemens olika 
delar inte existerar, utan bygger på praxis. Att senare års utveckling pekar på behovet av 
ett mer grundläggande skydd för och kodifiering av bärande principer och praxis inom 
folkbiblioteksområdet. Ett sådant skydd bör ges i form av en bibliotekslag. Utredning-
en för ett resonemang huruvida en lag skulle strida mot principen om det kommunala 
självstyret. Man har granskat gällande lagstiftning, grundlag och kommunallag, och 



39

Bibliotekslagstiftning – perspektiv och exempel

funnit att man med stöd av lagar, förarbeten m.m. inte kan dra någon absolut gräns 
mellan vad som ligger inom kommunens fria sektor och vad som skall bestämmas i 
lag. Utredningen kan därför inte finna att en bibliotekslag skulle komma i konflikt med 
vare sig reglerna om kommunalt självstyre eller med finansieringsprincipen (att staten 
inte får övervältra ofinansierade kostnader på kommunerna). Utredningen framhåller 
dock att omfattningen av biblioteksverksamheten är en kommunal angelägenhet.

Förslaget om införandet av en bibliotekslag hade inte enhälligt stöd inom utredningen. 
I ett särskilt yttrande från M, FP, C och KD anfördes att det inte finns något behov 
av en lagreglering för att garantera tillgången till folkbibliotek. Folkbiblioteken är ett 
kommunalt ansvar.	En lagstiftning är således onödig. Däremot, befarade man, kan en 
bibliotekslag komma att tas till intäkt för att lagens bokstav uppfylls och att insatser 
därutöver inte erfordras. Ambitionen kan därmed sättas lägre än om en lagstiftning 
inte funnes. 

I ett särskilt yttrande från Ants Viirman (ledamot i kommittén som sakkunnig, Svenska 
Kommunförbundet) anförs att lagen strider mot principen om kommunalt självstyre, 
att lagförslaget påverkar kommunernas ekonomiska handlingsfrihet och strider mot 
finansieringsprincipen, att det är ofrånkomligt att lagen får ekonomiska konsekvenser 
och att lagförslaget strider mot principen att lagstiftning ska fylla ett behov av ny regel-
givning. Dessutom är lagförslaget defensivt och riskerar att minimera kommunernas 
bibliotekssatsningar.

Kulturutredningens	förslag	till	bibliotekslag	samt	
författningskommentar
Förslaget till bibliotekslag blev inte föremål för granskning i lagrådet. Däremot finns en 
författningskommentar till utredningens lagförslag. 

1	§ Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet.

Författningskommentar: I den inledande bestämmelsen anges ramen för biblioteks-
lagen. Den rymmer hela det offentliga biblioteksväsendet. Med detta avses de bibliotek 
som i huvudsak finansieras med skattemedel, dvs. folkbiblioteken, skolbiblioteken, tal-
boks- och punktskriftsbiblioteket, högskolebiblioteken och övriga forskningsbiblio-
tek. 

Alla bestämmelser i lagen är i och för sig inte av den karaktären att de av konstitutionella 
skäl kräver lagform men det har ansetts lämpligt att samla alla föreskrifter som rör det 
offentliga biblioteksväsendet i lagen.

2	§ Till främjande av upplysning, information, – bl. a. med hjälp av informationsteknik 
– utbildning, intresse för läsning och litteratur samt kulturell verksamhet i övrigt ska 
alla medborgare ha tillgång till folkbibliotek. Varje kommun ska ha folkbibliotek.

Författningskommentar: I fösta stycket anges målen för biblioteksverksamheten. Bib-
liotekens särskilda ansvar för att göra datalagrad information och nätverk tillgängliga 
för medborgarna har särskilt framhållits.
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Det har angivits att det är medborgarna som ska ha tillgång till biblioteket. Därmed 
avses i första hand medlemmarna i den kommun där biblioteket är beläget, dvs. främst 
de som är folkbokförda i kommunen. Även sådana personer som mer tillfälligt vistas i 
kommunen bör inkluderas.

I andra stycket slås fast att varje kommun är skyldig att ha folkbibliotek. Däremot sägs 
inget om att detta skall bestå av en eller flera enheter. Det ankommer på den enskilda 
kommunen att närmare bestämma hur biblioteksverksamheten skall organiseras.

3	§ På folkbiblioteken ska litteratur avgiftsfritt ställas till förfogande under viss tid. 

Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för fotokopiering, porton och andra 
liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall en låntagare inte 
inom avtalad tid återlämnat det han eller hon lånat. 

I	författningskommentaren framhålls bland annat att frågan om avgiftsfria boklån är 
den mest grundläggande bestämmelsen i lagen. Man hänvisar till att avgiftsbeläggning 
visserligen inte är möjlig utan medgivande från upphovsmännen, men att paragrafen 
uttryckligen lägger fast att lån skall vara avgiftsfria. Bestämmelsen omfattar bara litte-
ratur. Informationssökning i databaser m.m. regleras inte i lagen.

I andra stycket anges vissa kostnader som biblioteken får kompensera sig för. Undanta-
gen torde vara självskrivna, men för att undvika missförstånd har de tagits med i lagen.

4	§ Ett folkbibliotek i varje län kan åläggas uppgifter som länsbibliotek. Länsbiblioteket 
bistår de övriga folkbiblioteken i länet med kompletterande medieförsörjning. För den 
kompletterande medieförsörjningen ska också finnas en eller flera lånecentraler. 

Författningskommentaren framhåller bland annat att paragrafen för fullständighe-
tens skull anger länsbibliotek och lånecentraler eftersom de fyller en viktig funktion i 
lånekedjan. De närmare uppgifterna för länsbibliotek och lånecentraler anges i stats-
bidragsförordningar.

5	§ För att tillgodose skolelevernas behov av material för utbildningen och för att främja 
deras intresse för läsning och litteratur ska inom grundskolan och gymnasieskolan fin-
nas lämpligt fördelade skolbibliotek. 

Författningskommentar:	I denna paragraf	anges skolbibliotekens uppgifter. En fö-
reskrift om biblioteken i grundskolan finns i dag i 4 § grundskolförordningen medan 
det däremot i den nya gymnasieförordningen – till skillnad från den gamla – inte finns 
någon sådan bestämmelse. Bestämmelsen i grundskoleförordningen bör ersättas med 
en hänvisning till bibliotekslagen.

6	§ Högskolebiblioteken ska inom de områden som anknyter till utbildning och forsk-
ning vid högskolan svara för biblioteksservice inom högskolan och i samverkan med 
landets biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice. Det skall finnas tillgång till sådana 
bibliotek vid alla högskolor.
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Författningskommentar: Bestämmelsen återfinns i dag i högskoleförordningen. För 
systematikens skull har den förts in i lagen. Bestämmelsen i högskoleförordningen bör 
ersättas med en hänvisning till bibliotekslagen.

7	§ Kommunerna svarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. Landstingen svarar 
för länsbiblioteken. Staten svarar för högskolebiblioteken och lånecentralerna.

Författningskommentar: I paragrafen slås ansvarsfördelningen mellan staten, lands-
tingen och kommunerna fast. Däremot har det inte närmare reglerats hur verksamhe-
ten skall bedrivas. Det är endast huvudmannaskapet för verksamheten som läggs fast 
i lagen.

8	§ Folk- och skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar, 
funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl. a. genom att tillhan-
dahålla litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa 
gruppers behov.

Författningskommentar: I paragrafen markeras vissa grupper som det är särskilt an-
geläget att biblioteken uppmärksammar, vilket bör ske i former anpassade till dessa 
grupper t.ex. genom tillhandahållande av kassettböcker, talböcker m.m.

I bestämmelsen regleras inte på vilket sätt litteraturen ska tillhandahållas. Detta kan ske 
genom egna inköp eller genom inlån från lånecentraler m.m.

9	§ Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek och andra statliga forskningsbib-
liotek m.m. ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens 
förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras 
strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice.

Författningskommentar: I denna paragraf läggs den mycket viktiga regeln om den 
s.k. lånekedjan eller fjärrlånesystemet fast. Detta binder ihop de olika biblioteken så 
att man från det lokala biblioteket kan beställa vilken titel som helst, trots att det egna 
biblioteket inte har den. Detta system är mycket viktigt för folkbibliotekens möjligheter 
att erbjuda sina låntagare en god service. I bestämmelsen slås fast att denna verksamhet, 
såvitt avser litteratur ska vara avgiftsfri.

Bestämmelsen ger forskningsbiblioteken, inte bara skyldighet att ställa böcker till för-
fogande, utan också att bistå på annat sätt t.ex. genom att lämna information från sina 
databaser. Något krav på att även denna service ska vara avgiftsfri har det dock inte 
ansetts lämpligt att införa. I sådana avseenden får överenskommelse träffas mellan de 
olika biblioteken. Forskningsbibliotekens verksamhet är så mångskiftande att den inte 
i alla delar lämpar sig för en reglering i lag.

Remissopinionen	
De flesta remissinstanserna (130) tillstyrkte i princip lagförslaget. Det tjugotal instan-
ser som avstyrkte gjorde det med motiveringen att det inte fanns behov av en lagstift-
ning och att en bibliotekslag skulle vara ett ingrepp i det kommunala självstyret. Bland 
dem som tillstyrkte fanns en rad kommuner och landsting. Dessutom tillstyrktes lag-
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förslaget av länsbibliotek, Kungl. Biblioteket, Statens kulturråd, SAB, DIK-förbundet 
samt en del bildningsorganisationer.

Flertalet som tillstyrker lämnar förslag om förändringar. Flera vill ha ett tillägg till för-
fattningskommentaren så att det framgår att även sjukhusbibliotekens verksamhet 
regleras i lagen. Sveriges författarförbund föreslår att formuleringen i 2 § ska avspegla 
att biblioteken bidrar till att ge våra grundlagar ett konkret innehåll. 

Beträffande avgifter ifrågasätter flera instanser att den enbart omfattar litteratur. Och 
anser att avgiftsfriheten måste vidgas till att även innefatta informationstjänster.

Beträffande 4 § om länsbibliotek finns en rad förslag till ändrad formulering, bland an-
nat rörande beskrivningen av länsbibliotekens uppgifter. 

Angående skolbiblioteken önskar ett tiotal instanser att bestämmelserna om skolbib-
liotek kvarstår i grundskoleförordningen. Flera kritiserar den svaga skrivningen om 
lämpligt fördelade skolbibliotek. Likaså uttrycker flera remissinstanser att bestämmel-
serna om högskolebibliotek ska finnas kvar i högskoleförordningen. 

I frågan om ansvarsfördelningen mellan stat – landsting och kommun anser SAB att 
lagtexten bör kompletteras avseende landstingens ansvarsområde med texten ”Lands-
tingen svarar för länsbiblioteken och sjukhusbiblioteken, samt för de skol- och högskolebib-
liotek som administreras av landstingen”. Författarförbundet och Stockholms kommun 
anser att paragrafen bör kompletteras med bestämmelser som slår fast att folkbibliote-
ken ska drivas i det offentligas regi för att undvika entreprenader.

Frågan om att ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdom, funktionshindrade, 
invandrare och andra minoriteter har stöd från flera håll. Men ogillas av De Handikap-
pades Riksförbund, som tvärtom anser att det i lagen bör uttryckas att biblioteken ska 
vara tillgängliga för alla, vilket, anser man, vore en kraftfullare formulering.

Beträffande högskolebibliotekens skyldighet att avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna 
samlingar till folkbibliotekens förfogande, föreslår en rad instanser att paragrafen även 
bör reglera folkbibliotekens skyldigheter att tillhandahålla sina medier för andra folk-, 
högskole- och forskningsbibliotek.

Övriga	synpunkter: Några remissinstanser anser att lagen bör kompletteras med rikt-
linjer för bland annat bibliotekspersonalens kompetens, organisationens omfattning 
och medieanslagen. Kulturrådet samt ytterligare tre remissinstanser vill ha en precise-
ring av Kulturrådets roll när statsmakterna beslutar om bibliotekslagen. Kulturrådet 
föreslår att rådet skall ansvara för statens insatser på folkbiblioteksområdet bland an-
nat genom att utfärda detaljföreskrifter, följa upp bibliotekslagen samt följa och sti-
mulera utvecklingen inom biblioteksområdet. Flera remissinstanser föreslår att något 
slags centralt ämbete, med samordningsansvar för hela det offentligt stödda biblioteks-
väsendet, inrättas, då statens ansvar för biblioteksverksamheten nu är uppdelad på två 
myndigheter.

Ett tjugotal instanser avvisar lagförslaget. Däribland Svenska kommunförbundet, 
Statskontoret, ett tiotal kommuner, ett landsting, Studieförbundet Vuxenskolan samt 
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Arkivcentrum i Kyrkhult. Flertalet med motiveringen att lagförslaget strider mot prin-
cipen om kommunalt självstyre.	Studieförbundet Vuxenskolan anser att lagförslaget är 
för allmänt hållet för att skydda hotade verksamheter, t.ex. bokbussar. Man befarar att 
lagen att kommer att användas som motivering för neddragningar. Ett bättre skydd för 
folkbiblioteken vore att de nationella målen för kulturpolitiken innehåller en skrivning 
om bibliotekens betydelse.

Propositionen
I regeringens proposition (1996/97:3) föreslås en bibliotekslag för det allmänna biblio-
teksväsendet. Förslaget motiveras av att den tidigare positiva trenden brutits, att bokin-
köpen minskat och att antalet arbetsplatsbibliotek och bokbussar minskat. Dessutom 
har de avgiftsfria boklånen ifrågasatts. Lagens syfte skall vara att garantera avgiftsfria 
boklån och att garantera ett nationellt biblioteksnätverk. Lagen skall också tydliggöra 
kommunernas ansvar för en bra biblioteksservice till barn och ungdom. Därför har 
detta särskilt lyfts fram i lagen. Avsikten med lagen är inte att införa en statlig detaljstyr-
ning. Lagen innebär, enligt regeringens bedömning, inget ingrepp i det kommunala 
självstyret. Regeringen framhåller också vikten av att kommunerna med skäliga tidsin-
tervaller utvärderar folk- och skolbiblioteksverksamheten. Det ankommer på kommu-
nerna att själva bestämma hur. Vid omröstningen beslutar Riksdagen med 183 röster 
(S, V och MP) för att anta förslaget till biblioteksslag. Mot regeringens förslag röstar det 
borgerliga blocket med 137 röster (M, FP, C, KD samt 1 MP). 

Med vissa förändringar i förhållande till utredningens förslag trädde bibliotekslagen 
(SFS 1996:1596) i kraft den 1 januari 1997. Senare gjordes ett tillägg att kommuner och 
landsting skall anta planer för biblioteksverksamheten 2004 (SFS 2004:1261). 

Slut	på	parentesen?
De författningar som reglerade folkbiblioteksverksamheten mellan 1905 – 1965 var	
statsbidragslagar. De föreskrev inte obligatoriska folkbibliotek, men för att erhålla 
statsbidrag skulle vissa villkor vara uppfyllda. Någon målsättning uttrycktes inte i för-
fattningen, även om det, som nämnts, fanns politiska/ideologiska motiv. Den lag som 
trädde i kraft år 1997 var av en annan karaktär. Lagen har en målparagraf. Den omfattar 
alla typer av offentligt finansierade bibliotek.	Den föreskriver obligatoriska folkbiblio-
tek.	Medan grund- och gymnasieskola ska ha lämpligt fördelade skolbibliotek. Däre-
mot skall det finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. En av de grund-
läggande paragraferna är den om avgiftsfria boklån. (Det var framför allt avgiftshotet 
som slutligen avgjorde frågan om att införa en bibliotekslag). Det finns anvisningar om 
ansvarsfördelningen mellan stat, landsting och kommun. De offentligt finansierade 
biblioteken uppmanas att samverka. Särskild uppmärksamhet skall ägnas barn och 
ungdomar, funktionshindrade, invandrare och andra minoriteter.	

Däremot finns inga bestämmelser om ambitionsnivåer i biblioteksverksamheten, eller 
vad som bör vara uppfyllt för att erbjuda en fullgod biblioteksservice. Detta ankommer 
på huvudmännen att besluta. Till skillnad från grannländernas bibliotekslagar finns 
ingen tillsynsmyndighet utpekad som ser till att lagen efterlevs eller tar ställning till om 
någon huvudman bryter mot lagen. Kanske finns förklaringen i Kulturutredningens 
författningskommentar till 1§, ”Alla bestämmelser i lagen är i och för sig inte av den 
karaktären att de av konstitutionella skäl kräver lagform men det har ansets lämpligt att 
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samla alla föreskrifter som rör det offentliga biblioteksväsendet i lagen”. Den svenska bib-
liotekslagen är en ramlag mer med karaktär av policydokument och avsiktsförklaring 
än av juridiskt dokument.
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10.	Tiden	efter	1997

Den svenska bibliotekslagen tillkom efter 30 års födslovåndor. Enigheten i biblioteks-
kretsar hade inte varit total. Lagmotståndarna hade befarat att en bibliotekslag skulle få 
en hämmande effekt, dvs. att den skulle bli en minimilag. Medan lagivrarna hade pekat 
på problemet med de stora standardskillnaderna och hävdat att en lag vore nödvändig 
i utjämnande syfte. Det fanns också ett politiskt/ideologiskt motstånd. Inom social-
demokratin var man långtifrån enig. Framför allt fanns ett motstånd bland socialde-
mokratiska kommunalpolitiker, som ansåg att det inte behövdes någon lag eftersom 
man skötte frågorna ändå. Från borgerligt håll fanns ett starkt motstånd. Biblioteksla-
gen fick, när den antogs, inte något enhälligt politiskt stöd.	Här skiljer sig Sverige från 
grannländerna, där bibliotekslagstiftningen haft ett starkt politiskt stöd. Om menings-
skiljaktigheter funnits har det rört enskilda bestämmelser, inte lagstiftningen som så-
dan.

Den bibliotekslagen som trädde i kraft år 1997 mottogs inte enbart med jubel. Tvärtom 
riktades ganska omedelbart kritik från fältet att lagen var för uddlös för att utgöra det 
skydd som man hade förväntat sig.	Bibliotekslagen har, efter att den trädde i kraft, dess-
utom blivit föremål för en segsliten politisk träta. Sedan lagen antogs har frågan om en 
bibliotekslagstiftning årligen varit föremål för ett antal riksdagsmotioner. Folkpartiet 
och Moderaterna har krävt att lagen skall avskaffas, Kristdemokraterna har efterlyst 
en utvärdering av lagen, medan Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslagit vissa skärp-
ningar i lagtexten.

I en motion 1998/99 föreslår Miljöpartiet en skärpning av lagen framför allt för att 
säkra avgiftsfrihet för fjärrlån. Vänsterpartiet har senare i motioner föreslagit en skärp-
ning av lagen för att garantera kvalitet.

Folkpartiet har i en rad motioner föreslagit att bibliotekslagen avskaffas. T.ex. i en mo-
tion 1999/2000 kräver Folkpartiet att bibliotekslagen avskaffas med motiveringen att 
lagen riskerar att bli ett golv och ett hinder för utvecklingen. Folkpartiet återkommer 
med liknande motioner vid senare riksmöten, nu med motiveringen att biblioteksla-
gen visar en övertro på centraliserad detaljstyrning och att bibliotekslagen är ett utslag 
av misstro mot den kommunala självstyrelsen. Riksdagen bör därför besluta att av-
skaffa lagen och regeringens förslag om ändring i lagen bör avvisas.

Kristdemokraterna intar en mer avvaktande hållning. Man anser inte att biblioteksla-
gen haft någon större inverkan på utvecklingen och att många kommuner tagit lagen 
som intäkt för att ytterligare skära i verksamheten. Men KD vill avvakta den pågående 
översynen av lagen. I en motion 2001/02 ställer Kristdemokraterna krav om en utvär-
dering av bibliotekslagen.	Ett krav som återkommer vid senare riksmöten. KD stödjer 
ändringsförslaget att införa biblioteksplaner, men gör också bedömningen att biblio-
teksplanerna med nuvarande utformning är ett trubbigt instrument. KD ser fram emot 
en utvärdering samt mål och visioner med biblioteken i det framtida samhället. KD 
anser också att bibliotekslagen bör utvecklas och riktlinjerna för biblioteksplaner bör 
förtydligas. Biblioteksplanerna har, anser KD, till en del blivit ett slag i luften. 
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I motioner från Moderaterna framhålls att bibliotekslagen är onödig och ett hinder för 
förnyelse och mångfald. Bibliotekslagen bör därför avskaffas för att främja tillkomsten 
av andra former av biblioteksverksamhet, olika driftformer och olika profilering. Man 
anser också att ”vänsterböcker” köps in i betydligt högre utsträckning än ”högerlit-
teratur”.

Oron för vänstervridning återkommer i en motion 2008/09 (Fredrik Schulte, M) som 
framhåller att bibliotekslagen fyller en tveksam funktion och inte garanterar någon 
kvalitets- eller kvantitetsstandard. Lagen riskerar att hindra förnyelse och mångfald 
när det kommer till spridningen av böcker. Som exempel anges att bibliotekens inköp 
av politisk litteratur har en socialistisk slagsida vilket anses vara en konsekvens av den 
politiska styrningen. Det är därför viktigt att minimera den offentliga styrningen. ”Bib-
lioteken bör släppas fria”, anser motionären.

Bibliotekslagen har sedan den trädde ikraft varit nedläggningshotad.	I stället för att 
bli en	plattform för fortsatt utveckling blev den föremål för fortsatt oenighet. Mening-
arna om lagens effekter är delade. Medan somliga hävdar att lagen är för tandlös och 
för allmänt hållen, menar andra att lagen är begränsande och ett allvarligt hinder för 
utveckling. Man kan frestas att tro att man talar om olika dokument.

Kravet från det borgerliga blocket om ett avskaffande av bibliotekslagen har på senare 
tid modifierats. I ett uttalande från Kristdemokraterna, ”Åtta punkter för att stärka bib-
lioteken” fastslås att bibliotekslagen skall vara kvar, att boklån skall vara avgiftsfria och 
att kommunerna skall vara skyldiga att tillhandahålla bibliotek. Kravet om en utvär-
dering av lagen upprepas. I en rapport från Folkpartiet ”Kulturen lyfter Sverige – en 
liberal framtidsvision” framhålls bibliotekens viktiga roll för att värna det fria ordet. 
Bibliotekslagen, anser Folkpartiet, skall vara kvar för att säkerställa avgiftsfria boklån 
också inför framtiden och för att garantera allas rätt till bibliotek. Folkpartiet vill också 
inrätta ett biblioteksråd och en nationell biblioteksstrategi. Dessutom framhålls vikten 
av att varje skolelev har tillgång till skolbibliotek med utbildad personal. 

I en debattskrift från riksdagens moderata kulturkommitté ”Nya kulturen 3.0. Krea-
tiva Sverige: Mer pengar till kulturen” behandlas biblioteken under rubriken ”Vi älskar 
biblioteken”. Där slås fast att biblioteken är en del av den kulturella infrastrukturen 
och att bibliotekens bokutlåning är central för kunskapsspridningen, vilket motiverar 
den stora kostnaden (ca 3,5 miljarder per år). Vidare framhålls det som önskvärt att 
stimulera avknoppning/entreprenader i syfte att utveckla verksamheten i friare for-
mer. Boklån skallvara avgiftsfria, medan tillkommande utbud kan avgiftsfinansieras. 
Bibliotekslagens vara eller icke vara kommenteras inte. 

Högsbyfallet
Vid ett tillfälle har försök gjorts att pröva om bibliotekslagen kan tillämpas för att av-
göra huruvida en kommun åsidosatt kravet att ha ett folkbibliotek. I mitten av 1980-ta-
let byggde Högsby ett nytt huvudbibliotek i centrum. Våren 2005 uttryckte Migra-
tionsverket intresse att flytta sin verksamhet från Hultsfred till Högsby. Kommunen 
såg gärna att ett statligt verk etablerades på orten, så man tackade ja. Problemet var att 
hitta lämpliga lokaler. Migrationsverket begärde att få disponera kommunbibliotekets 
lokaler.
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Kommunstyrelsen tecknade ett treårigt avtal med Migrationsverket om upplåtelse och 
ombyggnad av bibliotekslokalerna med inflyttning den 1 oktober 2005. Den 13 juni 
stängdes kommunbiblioteket på obestämd tid för att flytta böcker och inredning och 
ge plats för ombyggnationen. Någon konkret plan för den fortsatta biblioteksverksam-
heten fanns inte för tillfället. Till saken hör att Högsby tidigare under året hade lagt ned 
samtliga tre biblioteksfilialer. Avhysningen av kommunbiblioteket skulle med andra 
ord innebära att kommunen skulle stå utan folkbibliotek.

Biblioteket fick erbjudande om alternativa lokaler. I inget av alternativen fanns tillräck-
ligt utrymme, utan innebar att man fick dela upp verksamheten. Kommuninvånarna 
protesterade. Närmare 2 600 personer skrev under uppropet för att biblioteket skulle 
få bli kvar i sina lokaler. Protesterna gav inte resultat. Uppenbarligen stred beslutet mot 
bibliotekslagens 2 §	att varje kommun skall ha folkbibliotek. Det rådde emellertid viss 
förvirring om hur frågan skulle prövas. Om bibliotekslagen skulle åberopas, vilken 
rättslig instans skulle då handlägga ärendet? Ingen ville ta i frågan.

Överklagandet
Efter diverse turer överklagades kommunens beslut till länsrätten i Kalmar. Sex kom-
muninvånare stod bakom anmälan och yrkade att länsrätten skulle upphäva kommun-
fullmäktiges beslut.

De skäl som anfördes var bland annat att frågan var av så stor betydelse att den borde 
ha behandlats i kommunfullmäktige, att kommunstyrelsens beslut inte tillkommit i 
laga ordning, då hyresavtalet med Migrationsverkat hade upprättats den 23 maj och 
kommunstyrelsens sammanträde ägde rum först den 24 maj, att beslutet att stänga 
kommunens enda kvarvarande bibliotek på obestämd tid var ett klart brott mot biblio-
tekslagen, att biblioteksverksamheten kraftigt försämrats genom att verksamheten nu 
trängts in på 1/8 lokalyta i förhållande till tidigare lokaler och att vuxen- och barnavdel-
ningen skiljts åt. Verksamheten, ansåg man, kunde inte anses motsvara bibliotekslagens 
intentioner.

Högsby kommun bestred bifall till överklagandet med motiveringen att kommunsty-
relsen av kommunfullmäktige fått mandat att bland annat svara för biblioteksverk-
samheten och att det beslut som kommunstyrelsen fattat om att flytta biblioteket låg i 
linje med strävan att effektivisera lokalanvändningen. Biblioteket skulle flytta till andra 
centralt belägna lokaler som iordningsställts till bibliotek. Verksamheten skulle därför 
inte komma att förändras. Kommunen skulle således inte bryta mot bibliotekslagen. 
Under tiden nya lokaler till biblioteket iordningsställs skulle verksamheten inrymmas i 
provisoriska lokaler. De tillfälliga lokalerna för barnavdelningen skulle öppnas den 22 
juni 2005 och för vuxenavdelningen den 30 juni 2005.

I ett kompletterande yttrande anför kommunen att kommunstyrelsen fattade sitt be-
slut med stöd av reglemente antaget av fullmäktige. Frågan om tillskapandet av nya bib-
liotekslokaler hade behandlades i fullmäktige den 18 augusti 2005, då det beslutades att 
bygga nya lokaler till biblioteket. Hyresavtalet med Migrationsverket skrevs under den 
23 maj 2005. Avtalet var beroende av kommunstyrelsens godkännande vilket skedde 
dagen efter.
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Laglighetsprövning
Länsrätten konstaterar (Mål nr 945-05) att det överklagade beslutet endast kan över-
klagas i form av laglighetsprövning enligt 10 kap § 8 i kommunallagen. Någon lämplig-
hetsprövning kan inte göras som vid förvaltningsbesvär. Det överklagade beslutet kan 
endast upphävas om någon av de olaglighetsgrunder som anges i 10 kap § 8 kommu-
nallagen föreligger. Något nytt beslut kan inte sättas i dess ställe. Olaglighetsgrunder är 
att beslutet inte tillkommit i laga ordning, att beslutet hänför sig till något som inte är en 
angelägenhet för kommunen, att det organ som har fattat beslutet har överskridit sina 
befogenheter eller att beslutet strider mot lag eller annan författning. Vid prövningen 
får inte beaktas andra omständigheter än de som klaganden hänvisat till före klagoti-
dens utgång.

Länsrätten gör sedan en genomgång av ärenden som enligt kommunallagen skall be-
slutas i fullmäktige. T.ex. mål och riktlinjer, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska 
frågor. Länsrätten gör därför följande bedömning. Det överklagade beslutet har med-
fört vissa inskränkningar i kommunens biblioteksverksamhet. Dessa synes dock vara 
av övergående natur och kan därmed inte anses utgöra ett brott mot bibliotekslagen. 
Enligt reglementet för kommunstyrelse ska styrelsen förvalta kommunens fastigheter 
och svara för biblioteksverksamheten. Att teckna hyresavtal och besluta om förändring 
av biblioteksverksamheten ligger inom ramen för kommunstyrelsens befogenheter. 
Klagandena har inte heller visat att det överklagade beslutet är av så principiell beskaf-
fenhet att beslutet hade bort lyftas upp till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har 
uppgett att hyresavtalet var beroende av dess godkännande. Med hänsyn härtill finns 
ingen felaktighet vid avtalets tillkomst. Länsrätten avslår överklagandena. Ärendet för-
des vidare till Kammarrätten som även den avslog.

Vad som hänt under tiden var att kommunen, kanske på grund av uppståndelsen, i 
stället för att stänga biblioteket på obestämd tid angav tidpunkt för när provisorierna 
skulle öppna. Eftersom kommunen inte handgripligen lade ned all biblioteksverk-
samhet prövades inte bibliotekslagen. Man kan förstås bara spekulera kring vad som 
kunde ha hänt om bibliotekslagen inte funnits, om biblioteksfrågan i Högsby då tagit 
en annan vändning. Kanske hade lagen trots allt effekt. En fråga som inte prövades, då 
det saknas stöd i lagen, är vid vilken punkt biblioteksverksamheten är så urgröpt att 
kommunen inte uppfyller bibliotekslagens bestämmelse om att varje kommun skall 
ha folkbibliotek. 

I januari 2008 slog Högsbys nya bibliotek upp portarna. Biblioteket ligger mitt i cen-
trum i Konsums före detta lokaler. Vägg i vägg med Migrationsverket. 

Den	statliga	folkbiblioteksmyndigheten
Till skillnad från grannländernas centrala biblioteksorgan har den svenska motsva-
righeten aldrig varit självständig myndighet, utan inordnad något annat statligt verk. 
Funktionen tillkom år 1913, i anslutning till 1912 års författning om stöd till folkbiblio-
tek, då två bibliotekskonsulenter anställdes inom dåvarande Ecklesiastikdepartemen-
tet. Konsulenternas uppgift var att vara handlägga statsbidragen samt att kontrollera 
att villkoren efterlevdes. Konsulenterna hade även en rådgivande funktion.	En huvud-
uppgift vid sidan av statsbidragsfördelningen var att sammanställa urvalskataloger 
från vilka biblioteken skulle göra sina inköp. Staten utövade därmed ett stort inflytande 
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över bibliotekens bokurval. Man bör emellertid hålla i minnet att kommunbibliote-
ken vid 1900-talets början var många och mycket små och att personalen ofta saknade 
adekvat utbildning. Bokurvalskatalogerna bör därför inte i första hand ses som ett ut-
tryck för förmyndarskap, utan mer som ett hjälpmedel för att främja ett kvalitetsurval. 

Bibliotekskonsulenterna överfördes efter kort tid till Folkskoleöverstyrelsen för att år 
1920 placeras inom Skolöverstyrelsen (SÖ:s bibliotekssektion). Sektionen överfördes 
år 1974 till den nybildade myndigheten Statens kulturråd.	

Under 1900-talets första hälft spelade bibliotekskonsulenterna en viktig roll för bib-
lioteksutvecklingen, inte enbart genom myndighetsutövning, utan kanske mer som 
rådgivare och trendsättare. Skatteutjämningsreformen år 1965 förändrade radikalt 
förutsättningarna för bibliotekskonsulenternas arbete. Genom att de generella men 
villkorade statsbidragen upphörde försvann den myndighetsutövning som varit knu-
ten till bidragsgivningen. Bibliotekskonsulenternas ställning försvagades. Men av bara 
farten kom konsulenterna att även fortsättningsvis ha en stark ställning inom biblio-
tekssektorn. Den sista resten av myndighetsutövning, nämligen att godkänna den som 
skulle anställas vid länsbibliotek, avskaffades, som nämnts, i samband med kulturpro-
positionen 1975:20. 

En annan bidragande orsak till bibliotekssektionens efterhand försvagade ställning var 
den kommunala expansionen. Kommunernas satsningar på folkbiblioteken ökade, 
medan statsbidragen blev alltmer marginella. (Statsbidragen hade varit oförändrade 
1930 – 1965). I takt med att kommunernas satsningar växte minskade betydelsen av 
statens insatser. Tilltron till staten som biblioteksaktör förbyttes i misstro, inte minst 
bland de bibliotekschefer som framgångsrikt förmått utnyttja den gynnsamma kon-
junkturen.

Bibliotekssektionens huvuduppgift efter 1965 var att fördela de nya stimulans- och ut-
vecklingsbidragen. Bidrag som fick ett stort inflytande på biblioteksutvecklingen, inte 
genom sin storlek utan genom sin inriktning.	(Huruvida alla bidrag var strategiska och 
ledde till bestående resultat är en annan fråga). Genom olika bidragsmodeller klarade 
staten, genom bibliotekskonsulenterna, balansakten att styra utan att styra. SÖ:s bib-
liotekssektion var, om än vingklippt, alltjämt en inflytelserik aktör. 

När SÖ:s bibliotekssektion år 1974 överfördes till den nyinrättade myndigheten Sta-
tens kulturråd uppfattades det på sina håll som en statussänkning.	Flytten föranledde 
protester bland annat från fackligt håll, då den nya ordningen befarades innebära både 
en degradering och ett försämrat löneläge. Biblioteksfrågorna slogs nu samman med 
det nyinrättade litteratur- och kulturtidskriftsstödet till en litteratur- och biblioteksen-
het.	En kombination som i många avseenden var rimlig. 

Vad som skulle visa sig var att litteraturpolitiken efterhand skulle komma att dominera 
och att statens insatser för folkbiblioteken skulle få en litteraturpolitisk slagsida, på 
bekostnad av det biblioteksmässiga. Vilken riktning utvecklingen skulle ha tagit om 
bibliotekssektionen blivit kvar inom SÖ är en hypotetisk fråga. Sannolikt är att folkbib-
lioteken hade fått en starkare anknytning till utbildning. Men det är långtifrån säkert att 
biblioteksfrågorna hade blivit mindre marginaliserade inom den mycket större myn-
digheten Skolöverstyrelsen, sedermera Skolverket.
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Inom Kulturrådet fortsatte de statliga biblioteksinsatserna i stort sett som tidigare, dvs. 
bidragsfördelning, rådgivning samt utvecklings- och informationsinsatser. Kultur-
rådet skall verka för att utbudet och tillgången till biblioteksservice förbättras i hela 
landet samt att intresset för läsning och information ökar. Syftet med statsbidragen 
till de kommunala biblioteken är att de skall verka standardutjämnande, stimulera till 
experiment och nya former av biblioteksverksamhet samt att bidra till att tillgången på 
litteratur vid folk- och skolbiblioteken förbättras till främjande av intresset för läsning 
och litteratur. Bidragen har från tid till annan ändrat inriktning, men efterhand fått en 
allt starkare litteraturpolitisk profil. Folkbiblioteken har alltmer blivit en plattform för 
den statliga litteraturpolitiken. Det standardutjämnande syftet har emellertid stått sig 
genom åren, även om statsbidragsmodellerna har skiftat.	

Det statliga stödet till folkbiblioteksverksamheten omfattar år 2009 drygt 47 miljoner 
kr och avser i huvudsak driftbidrag till regional biblioteksverksamhet samt till lånecen-
traler och depåbibliotek. Dessutom kan anslaget användas för utvecklingsinsatser som 
syftar till att främja tillgången till biblioteksservice.

Anslaget till litteratur och kulturtidskrifter uppgår budgetåret 2009 till drygt 124 miljo-
ner kr, varav merparten avser utgivningsstöd. Inom anslaget ryms även insatser riktade 
till biblioteksväsendet. T.ex. distributionsstödet, inköpsstödet, prenumerationsstödet 
för kulturtidskrifter samt stöd för läsfrämjande insatser. 

Distributionsstödet tillkom år 1999 enligt förslag i betänkandet, Boken i tiden (SOU 
1997:141). Utredningen hade konstaterat att många böcker som fått statligt littera-
turstöd inte nådde fram till läsarna. Frågan om ett distributionsstöd i likhet med det 
norska systemet hade väckts redan i 1968 års Litteraturutredning och hade därefter 
upprepats vid olika tillfällen, bland annat av Författarförbundet. 

Distributionsstödet innebär att varje litteraturstödd titel (drygt 700 per år) distribu-
eras i ett exemplar till varje kommunbibliotek. Dvs. mer än 200 000 litteraturstödda 
volymer kanaliseras årligen till de kommunala biblioteken. En ordning som i viss mån 
påminner om den med bibliotekskonsulenternas urvalskataloger som styrinstrument. 
Staten har således under långa perioder utövat inflytande på bokbeståndens samman-
sättning vid de kommunala biblioteken. Utan att detta uppfattats som ett hot mot det 
kommunala självstyret.

Flera bidragsformer är förenade med tunga och arbetsintensiva rutiner. Inte minst 
distributionsstödet och inköpsstödet. År 2004 infördes en ny bestämmelse i biblioteks-
lagen att kommunerna skulle anta biblioteksplaner. Planerna skulle tillställas Kulturrå-
det. Värdet av planerna har ifrågasatts bland annat i motioner från Kristdemokraterna. 
Om planerna ska tjäna något syfte bör det finnas resurser för bedömning och uppfölj-
ning. I annat fall finns risk att de går samma öde till mötes som de biblioteksplaner 
som infördes i England år 1998, som anmodade kommunerna att upprätta årliga bib-
lioteksplaner som skulle tillställas DCMS. Planerna avskaffades år 2002 på grund av 
utmattning vid den centrala instansen. I samband med ett nytt statsbidragssystem år 
1984, infördes bestämmelser om biblioteksplaner i Danmark. Bestämmelsen avskaf-
fades redan1989. Med den begränsade personalstyrka vid Kulturrådet som skall svara 
för de centrala folkbiblioteksinsatserna är det svårt att se hur en aktiv uppföljning av 
biblioteksplanerna vore möjlig.
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Den instans som mest aktivt arbetat med biblioteksplanerna är Svensk Biblioteksfören-
ing som årligen gjort regionala sammanställningar om situationen i landets kommu-
ner baserade på Kulturrådets statistik. Sammanställningarna publiceras på föreningens 
hemsida www.biblioteksforeningen.org i syfte att stimulera till debatt om bibliotekens 
betydelse i den egna kommunen.

I jämförelse med de nordiska systerorganen är den svenska folkbiblioteksmyndigheten 
den mest resurssvaga. Den finska motsvarigheten som finns inom Undervisningsmi-
nisteriet har ett fåtal anställda, men har som komplement ett antal regionala tillsyns-
organ. Dessutom har man ett tydligt mandat och ett uttalat politiskt stöd. Biblioteks-
myndigheterna i Danmark, Finland och Norge är tillsynsorgan för respektive lands 
bibliotekslagstiftning. Den svenska folkbiblioteksmyndigheten har inte något sådant 
uppdrag.

Forskningsbiblioteken
Under de senaste ca 30 åren har den högre utbildningen varit föremål för en omfattande 
decentralisering. Högskoleutbildning bedrivs på mer än 30 orter. Samtidigt med ut-
byggnaden och decentraliseringen av högskolan har varje enskilt forskningsbibliotek 
knutits fastare till den lokala högskolan genom att varje lärosäte beslutar om anslag till 
sitt bibliotek. Sedan år 1977 finansieras högskolebiblioteken direkt inom respektive 
högskolas budget. 

Inom forskningsbiblioteksområdet har inte funnits någon direkt motsvarigheten till 
den statliga folkbiblioteksmyndigheten. Däremot finns inom det vetenskapliga bib-
lioteksväsendet	en etablerad tradition av samverkan, såväl informell som föreskriven i 
regelverk. Begreppet ”sambiblioteket” beskrevs av den statliga forskningsberedningen 
vid mitten av 1960-talet i en promemoria rörande hantering av vetenskaplig infor-
mation, som angav att ”samtliga vetenskapliga bibliotek, oavsett organisatorisk status, 
bör betraktas som komponenter i ett bibliotekssystem, ”sambiblioteket”, och inte som 
separata, självständiga enheter”. KB har sedan år 1989 har ansvar för viss samordning, 
utveckling och planering inom forskningsbiblioteksväsendet. En av de mest handfasta 
samordningsinsatserna är utvecklingen av det nationella biblioteksdatasystemet LI-
BRIS, där KB har det samlade ansvaret för drift, underhåll och utveckling. Behovet av en 
nationell myndighet för forskningsbiblioteksväsendet har varit mindre uttalat än för 
folkbiblioteksområdet och KB:s mandat har varit begränsat och snarast haft karaktär 
av primus inter pares.	(Om man bortser från KB:s tidigare roll som tillsynsmyndighet 
för stifts- och landsbiblioteken, som upphävdes när dessa kommunaliserades år 1975). 
Teknikutvecklingen har emellertid aktualiserat behovet av en utvidgad samordning 
och samverkan. T.ex. digitalisering som kräver samordning och samverkan, standards 
och långsiktigt bevarande men även planer för vad som ska digitaliseras. 

Enligt bibliotekslagens § 6 skall det finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högsko-
lor. Dessa skall svara för biblioteksservice inom högskolan och samverka med landets 
biblioteksväsen i övrigt. Lagen ersatte tidigare motsvarande bestämmelse i högsko-
leförordningen. Inom forskningsbiblioteken har intresset för bibliotekslagen överlag 
varit svalt. Vilket sannolikt har sin förklaring i att högskolebiblioteken haft en gynnsam 
utveckling och att huvudmännen insett vikten av en väl fungerande biblioteksservice. 
Antalet studenter har ökat, även om det skett en viss minskning sedan år 2004. Anta-
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let lån ökade kontinuerligt fram till 2007, då det skedde en minskning. Samtidigt har 
det skett en förändring. De traditionella tjänsterna lån, besök och referensfrågor har 
alltmer ersatts av utnyttjandet av digitalt material, undervisning i informationssök-
ning och virtuella besök. År 2007 redovisade högskolebiblioteken 3,6 miljoner hemlån, 
medan antalet nedladdningar av e-böcker uppgick till 2,9 miljoner. Utnyttjandet har 
således ändrat karaktär, vilket också speglas i förvärvet där alltmer resurser används för 
elektroniskt material. År 2002 användes 60 procent av medieanslaget till tryckt mate-
rial och 40 procent till elektroniskt. År 2007 hade andelen som användes för inköp av 
tryckt material minskat till 30 procent, medan förvärv av elektroniskt material ökat till 
70 procent.

De senaste ca 30 årens decentralisering av högskoleutbildningen har lett till ett ökat 
byggande av nya högskolebibliotek. Under den senaste tioårsperioden har nya hög-
skolebibliotek invigts bland annat i Halmstad, på Gotland, Borås, Södertörn samt vid 
Lärarhögskolan i Stockholm.

Skolbiblioteken
Med 1912 års författning blev skolbiblioteken statsbidragsberättigade. Genom 1930 års 
författning höjdes bidragsbeloppet och kunde nu uppgå till lägst 15 kr och högst 150 kr 
per skoldistrikt och år. I direktiven till 1946 års folkbibliotekssakkunniga konstaterar 
departementschefen att skolbiblioteken saknar föreskrifter om obligatorium och att ett 
stort antal skoldistrikt saknar biblioteksverksamhet. Han ifrågasätter att inrättandet av 
skolbibliotek ska vara beroende av de lokala myndigheternas intresse. Sakkunniga tar 
intryck av departementschefens uttalande och föreslår i sitt betänkande obligatoriska 
skolbibliotek vid alla folkskolor. Dessutom föreslår sakkunniga att skolbiblioteken helt 
ska finansieras med statsmedel och att statsbidraget ska beräknas per elev. Flertalet av 
sakkunnigas förslag realiserades, som nämnts, inte. Dock återfinns delar av sakkunni-
gas förslag i 1955 års förordning (SFS 1955:506) där ersättningen till skolbibliotek nu 
beräknas per elev. ( 5 kr/elev till skolor med upp till 1 000 elever och därefter i en fallande 
skala i förhållande till elevantalet). De direkta statsbidragen till skolbiblioteken avskaf-
fades 1966 (SFS 1966:132).

De senaste ca 40 åren har skolbiblioteken varit föremål för återkommande utredningar. 
Resultaten har pekat i samma riktning. Skolbiblioteken är eftersatta. Det finns många 
goda exempel, men dessvärre alltför många dåliga. Det finns stora skillnader och insik-
ten om vikten av skolbibliotek är på sina håll måttlig.

Skolbiblioteken är, liksom folkbiblioteken, ett kommunalt ansvar. De omfattas sedan 
1997 av bibliotekslagen, då bestämmelsen om skolbibliotek flyttades från grundskole-
förordningen till bibliotekslagen. Enligt bibliotekslagens § 5 skall inom grundskolan 
och gymnasieskolan finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelev-
ernas intresse för läsning och litteratur somt för att tillgodose deras behov av material 
för utbildningen. Enligt Skolverkets definition är skolbiblioteket en gemensam resurs 
av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande med hjälp 
av kompetent personal.

Enligt en undersökning, vid landets 6 078 grund- och gymnasieskolor, genomförd av 
Statens kulturråd år 2008, ”Skolbibliotek 2008. Kulturen i siffror 2009:1”, hade ca 67pro-



53

Bibliotekslagstiftning – perspektiv och exempel

cent av eleverna tillgång till skolbibliotek. 250 000 elever (18 procent) saknade till-
gång till skolbibliotek. Sämst är situationen vid de minsta skolorna. Det ökande antalet 
friskolor bidrar till att förstärka den negativa bilden. Skolbiblioteksstatistiken har stora 
brister som framför allt beror på att det saknas personal som kan redovisa uppgifterna. 
Sammanställningar som gjordes av Kulturrådet år 1999 och år 2000 och som omfattade 
skolor med minst 30 elever tyder inte på att läget förbättrats. Snarare tvärtom. Enligt de 
tidigare undersökningarna hade ca 96 procent av grundskoleeleverna och ca 98 procent 
av gymnasieeleverna tillgång till någon form av skolbibliotek. Folkbiblioteken får, ofta 
ofrivilligt, tjäna som substitut för bristen på skolbibliotek. 

Mot	en	nationell	bibliotekspolitik?
I juni 2007 tillsattes en kommitté med uppgift att se över kulturpolitikens inriktning 
och arbetsformer. Kommitténs betänkande (SOU 2009:16) lämnades den 12 februari 
2009. Bland annat fanns förslag om en samlad statlig biblioteksmyndighet.

Kommittén redovisar att önskemål om en nationell bibliotekspolitik och en samlad 
statlig biblioteksmyndighet framförts bland annat av Svensk Biblioteksförening samt 
att förslag om att Kungl. biblioteket skulle ansvara även för läns- och folkbiblioteken 
framfördes i utredningen ”KB – ett nav i kunskapssamhället” (SOU 2003:129). Kommit-
tén konstaterar att det inte finns någon statlig myndighet som har ett uttalat ansvar för 
det samlade biblioteksväsendet eller för folkbiblioteken och övriga offentliga bibliotek. 
Vilket innebär att ingen myndighet har i uppdrag att ställa upp kvalitetskriterier och 
utvärdera indikatorer eller att utvärdera de biblioteksplaner som upprättas. Inte heller 
finns någon part som svarar för samordningen av digitala tjänster.

Kommittén konstaterar att Kungl. biblioteket som nationalbibliotek har en central roll 
på biblioteksområdet och att Statens kulturråd har ett visst ansvar inom folkbiblioteks-
området. Mot bakgrund av det faktum att högre utbildning och forskning bedrivs på 
ett antal platser i landet och att många genomgår utbildningar återkommande under 
livet har folkbiblioteken fått en ny roll att förse studerande med litteratur.	Vidare har 
den tekniska utvecklingen aktualiserat behov av sammanhållna strategier för tillgäng-
liggörande och förmedling av information till allmänheten för att tillvarata digitalise-
ringens nya möjligheter.

Kommittén ser därför anledning att placera det nationella ansvaret för biblioteksom-
rådet vid en statlig myndighet. Kommittén föreslår att KB får ett utökat ansvar genom 
att uppdraget utvidgas till att omfatta även folkbiblioteksområdet. Uppdraget skall 
innefatta att samordna vissa frågor vid läns- och folkbiblioteken och i tillämpliga delar 
få verksamheten att samspela med forskningsbiblioteken. KB bör även samla in och 
analysera uppgifter om bibliotek och biblioteksanvändning. KB bör vidare svara för 
uppföljning av bibliotekslagen. Enligt kommitténs mening skall detta ansvar inom det 
kulturpolitiska området ses som en komplettering av det forskningspolitiska uppdrag 
KB har genom Utbildningsdepartementet.

Propositionen förväntas under hösten 2009. Om Riksdagen bifaller utredningens för-
slag skulle detta innebära att Sverige får en nationell bibliotekspolitik samt, i likhet med 
Danmark och Norge, en gemensam myndighet för hela bibliotekssektorn.
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11.	En	jämförelse	

I flera länder hade de tidigaste bibliotekslagarna formen av biblioteksskattelagar, som 
tillät de lokala myndigheterna att ta ut en särskild biblioteksskatt. I Norden var de för-
sta lagarna statsbidragslagar som angav villkoren för att erhålla statsbidrag. Under 
1960-talet ändrade lagtexterna karaktär. De kunde fortfarande reglera villkoren för 
statsbidrag, men försågs nu med en inledande målparagraf som angav de politiska och 
ideologiska motiven med biblioteksverksamheten. Det fanns uppenbara likheter med 
Unescos folkbiblioteksmanifest. I många lagtexter återgavs formuleringar från mani-
festet, t.ex. de om målsättning samt vissa grundläggande principer såsom frågan om 
avgiftsfrihet, öppenhet och om neutralitet i materialurvalet. Under 1900-talets senare 
hälft reformerades statsbidragssystemen i de nordiska länderna. Skatteutjämningssys-
tem ersatte de tidigare öronmärkta statsbidragen till bland annat folkbibliotek. Kom-
munerna fick i stället en ”påse pengar” att använda efter eget gottfinnande, vilket också 
föranledde förändringar i bibliotekslagstiftningen. 

Bibliotekslagarnas utformning och innehåll anpassas till respektive lands förvaltnings-
tradition och politiska system. Lagarna ger speglar även landets utbildnings- och kul-
turpolitik. De nordiska länderna har en tradition av starkt kommunalt självstyre. Bibli-
otekslagarna, i likhet med annan lagstiftning som reglerar kommunernas verksamhet, 
innebär en balansgång mellan å ena sidan en statlig reglering, med avsikten att säkra 
en jämlik tillgång till offentliga tjänster och å andra sidan kommunernas rätt att själva 
sköta sina angelägenheter. Kommunerna i Storbritannien har ett begränsat mandat, 
medan Frankrike har en tradition av stark centralstyrning. 

Utformning av, och innehåll i, en bibliotekslag är givetvis av stor betydelse. Nog så 
viktigt är emellertid att lagen regelbundet revideras och anpassas till samhällsföränd-
ringar. Detta för att	lagen skall fungera som ett aktivt dokument i strävan att upprätt-
hålla och utveckla ett fullgott biblioteksväsen. En annan viktig komponent, inte minst 
ur ett medborgarperspektiv, är att det finns regler för kontroll och tillsyn vid eventuella 
överträdelser av lagen. 

Den engelska Public Libraries and Museums Act från 1964 kan tjäna som exempel på en 
lagstiftning som efterhand förlorat sin betydelse. (Lagtexten är dessutom svåråtkomlig. 
Den lagerhålls inte längre i tryckt version och finns heller inte i elektronisk form. Jag 
fick tillgång till lagen genom fjärrlån från Statsbiblioteket i Aarhus). Lagen har inte revi-
derats sedan tillkomsten år 1964, bortsett från att vissa paragrafer upphävts i samband 
med kommunreformer. Lagen är nödvändig för att reglera kommunernas rättighet att 
driva bibliotek. Däremot saknar den i stort sett betydelse som styrdokument för bib-
lioteksutvecklingen.	I Danmark, Finland och Norge har bibliotekslagarna reviderats 
regelbundet. Lagarna har dessutom antagits med stor politisk enighet. Sverige gick en 
annan väg och avskaffade, i samband med skatteutjämningsreformen år 1965, de för-
fattningar som reglerade folkbibliotekens verksamhet. Det ”laglösa” tillståndet varade 
fram till år 1997.	

Under de ca trettio år som Sverige saknade en bibliotekslagstiftning var frågan föremål 
för ständig debatt. När bibliotekslagen så småningom antogs möttes den av kritik. Från 
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bibliotekshåll, för att den ansågs för allmänt hållen och inte skulle utgöra det skydd som 
man önskat. Framför allt från politiskt håll befarades däremot att lagen skulle bli ett 
hinder för en fortsatt utveckling. Sedan lagen trädde i kraft har den levt under ständigt 
nedläggningshot. Något som inte direkt bidragit till att stärka lagens ställning.

Lagens	status
Som framgår av författningskommentaren till Kulturutredningens (SOU 1995:85) 
förslag till bibliotekslag, är inte alla bestämmelser av sådan art att de av konstitutionella 
skäl kräver lagform. Som rättsligt dokument har den svenska bibliotekslagen en oklar 
ställning och har i så motto vissa likheter med den franska ”Charte des bibliothèques”, 
som är en avsiktsförklaring och ett policydokument, som ger uttryck för statsmakter-
nas målsättning med det allmänna biblioteksväsendet. Grannländernas biblioteksla-
gar har i högre grad form av rättsliga dokument. De får därmed större tyngd, inte minst 
genom att det finns bestämmelser om vilken myndighet som har i uppdrag att övervaka 
att lagen följs.	

Målsättning
Den engelska lagen saknar målparagraf som anger avsikten med biblioteksverksam-
heten. Inledningsvis anges att lagen ska ge ”Secretary of State” befogenhet att övervaka 
den biblioteksservice som kommunerna svarar för samt att införa bestämmelser som 
reglerar och utvecklar verksamheten.	Den franska deklarationen har en inledning som 
handlar om allas rätt till utbildning, information och kultur samt rätt till tillgång till 
böcker och andra källor. Avsikten med deklarationen är att definiera villkoren för ut-
nyttjandet av dessa rättigheter samt att ange mål för de offentligt finansierade bibliote-
ken. Dessutom åberopas konstitutionen (4 oktober 1958), som slår fast att det är statens 
ansvar att garantera lika tillgång till utbildning, information och kultur. Målparagra-
ferna i de nordiska ländernas bibliotekslagar är variationer på samma tema. Folkbib-
lioteken skall främja utbildning, information och kulturell verksamhet genom att ställa 
böcker och annat material till medborgarnas förfogande. 

Lagens	omfattning
Den svenska bibliotekslagen omfattar hela det allmänna biblioteksväsendet även om 
tyngdpunkten ligger på folkbiblioteken. Den danska lagen (Lov om biblioteksvirksom-
hed) omfattar folkbibliotek och statliga bibliotek. Även här står folkbiblioteken i fokus. 
Den norska lagen, liksom den finska, omfattar enbart folkbibliotek. Så gör även den 
engelska Public Libraries and Museums Act, medan den franska deklarationen har hela 
biblioteksväsendet som adressat. (Public Libraries and Museums Act kompletterades 
år 1972 med British Library Act, som gav British Library ansvar för vissa uppgifter 
inom folkbiblioteksväsendet).

Obligatoriska	folkbibliotek
Samtliga nordiska lagar innehåller bestämmelser om obligatoriska folkbibliotek. Den 
svenska lagen saknar bestämmelser om antal betjäningsställen. Detta ankommer på 
kommunerna att besluta. Inte heller i den finska eller den norska lagen finns bestäm-
melser om organisationen. Däremot finns i den danska lagen anvisningar som anger 
att filialer och betjäningsställen ska inrättas där det finns behov utifrån kommunens 
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storlek och förutsättningar.	Lagen anger också att öppettiderna ska anpassas till an-
vändarnas behov. Gemensamt för de danska, finska och norska lagarna är att de ut-
tryckligen medger interkommunala lösningar. Enligt fransk kommunallagstiftning är 
folkbibliotek inte obligatoriska, däremot är länsbiblioteken (BDP) skyldiga att erbjuda 
bibliotekstjänster till de kommuner under 10 000 invånare som så önskar. Den eng-
elska lagen reglerar vilka kommuner som skall ha ett biblioteksansvar. För att svara 
för ett bibliotekssystem ska kommunen ha ett befolkningsunderlag om minst 40 000 
invånare.

Avgiftsfrihet
De nordiska bibliotekslagarna, liksom den engelska, har bestämmelser om avgiftsfri-
het. Det finns regler om undantag vid förmedling av vissa tjänster. Inget av länderna har 
utvidgat avgiftsfriheten till att, utan förbehåll, även omfatta elektroniska tjänster. (I den 
danska lagtexten nämns dock elektroniska informationsresurser bland det material 
som biblioteken ska tillhandahålla). Den finska lagtexten anger att biblioteksväsen-
det bör arbeta för att virtuella och interaktiva nättjänster samt dess kulturrelaterade 
innehåll utvecklas. Enligt den svenska lagen skall folkbiblioteken verka för att databa-
serad information görs tillgänglig för alla medborgare. Enligt den norska lagen skall 
folkbiblioteken tillhandahålla böcker och annat lämpligt material. Den engelska lagen 
föreskriver avgiftsfritt utnyttjande av bibliotekens samlingar. Frågan om avgiftsfrihet 
för elektroniska tjänster har varit föremål för debatt. Enligt den franska deklarationen 
skall utnyttjandet av bibliotekens kataloger och samlingar på plats vara avgiftsfritt. Det 
framhålls som önskvärt att även hemlån vore avgiftsfria. (Många franska bibliotek tar 
ut årsavgifter eller liknande).

Kompetenskrav
Till skillnad från den svenska bibliotekslagen finns i grannländernas lagstiftning be-
stämmelser om personalens kompetens. Enligt den danska lagen skall bibliotekschefen 
ha en relevant yrkesmässig bakgrund. I den finska lagen finns behörighetsvillkor som 
anger att biblioteksväsendet ska ha tillräckligt många anställda med utbildning inom 
biblioteks- och informationsområdet. (En skärpning av bestämmelserna förbereds). 
Undervisningsministeriet utfärdar närmare föreskrifter och kan också bevilja dispens. 
Den norska lagen anger att alla kommuner skall ha en fackutbildad bibliotekschef. 
Undantagen regleras i föreskrifter utfärdade av ABM-utvikling. Enligt den franska 
deklarationen skall rekrytering av personal ske i enlighet med reglerna för offentlig 
anställning. Den engelska lagen innehåller inga bestämmelser personalens kompetens. 
Däremot kompletterades 1964 års lag med riklinjer som angav nivåer för andelen yr-
kesutbildad personal.

Kvalitet	och	normer
Den svenska lagen saknar bestämmelser som anger standard eller normer för biblio-
teksverksamheten.	Enligt den finska lagen skall användarna ha tillgång till kvalificerad 
personal samt till biblioteksmaterial och utrustning som hålls aktuellt. Den danska 
lagen anger att materialurvalet skall grundas på kvalitet, allsidighet och aktualitet, utan 
hänsyn till religiösa, moraliska eller politiska avväganden. Enligt målsättningspara-
grafen i den norska lagen skall biblioteken lägga vikt vid tjänsternas kvalitet, allsidig-
het och aktualitet. I den franska deklarationen anges att bibliotekens samlingar skall 
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förnyas och aktualiseras.	I den engelska lagen anges att kommunerna ska svara för att 
bokbeståndet är tillfredsställande såväl kvantitativt som kvalitativt. Som komplement 
till lagtexten utfärdar Department of Culture, Media and Sports (DCMS) närmare an-
visningar (Public Libraries Service Standards), som anger normer för öppethållande, 
nyförvärv etc. 

Ansvarsfördelning
Den svenska lagen anger i korthet vad som är kommunernas, landstingens respektive 
statens ansvar. Den danska lagen är mer detaljerad inte minst vad avser statens uppgif-
ter på biblioteksområdet. T.ex. formerna för statens förhållande till centralbiblioteken. 
Vidare definieras de statliga bibliotekens uppgifter och skyldigheter. T.ex. ska de bib-
liotek som erhåller statligt stöd kunna användas av alla att utnyttja på plats eller genom 
lån. Lagen definierar även vissa andra statliga uppgifter, t.ex. att statens skall medverka 
till att den nationella samkatalogen i största möjliga utsträckning görs tillgänglig för 
alla via Internet. Den finska lagen anger kortfattat vad som ankommer på kommu-
nerna samt att länsstyrelsen är statlig regional förvaltningsmyndighet och att dess upp-
gifter regleras i förordning. Den norska lagen är relativt kortfattad, men har en mer 
detaljerad beskrivning av fylkesbibliotekens uppgifter. T.ex. finns bestämmelser om 
att fylkesbiblioteket skall ha en fackutbildad bibliotekschef. Den franska deklaratio-
nen har en ganska utförlig beskrivning av de olika nivåernas ansvar. Bland annat anges 
att staten skall utforma den nationella bibliotekspolitiken och verka för att utjämna 
skillnader i tillgången till böcker och läsning. Staten har också särskilt ansvar för kul-
turarvssamlingarna och skall ingripa om dessa hotas av vanvård eller annat. Även i den 
franska deklarationen anges att de bibliotek som finansieras med offentliga medel skall 
vara öppna för alla. Den engelska lagtexten är mest utförlig vad avser ansvarig ministers 
befogenheter att utöva tillsyn och verka för en utveckling av de biblioteks som drivs av 
kommunerna. De lokala myndigheterna har skyldighet att förse ministeriet med de 
uppgifter som behövs för att bedöma verksamheten och att utöva tillsyn.

Samarbete
Samtliga nordiska länders bibliotekslagar innehåller bestämmelser om samarbete. En-
ligt den svenska lagen skall bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna bib-
lioteksväsendet samverka. Statligt finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa littera-
tur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande. (Däremot saknas bestäm-
melser om lånetrafik i motsatt riktning). I den danska lagen finns regler om de statliga 
bibliotekens skyldighet att medverka i lånesamarbetet. Folkbiblioteken har skyldighet 
att samarbeta med kommunens skolbibliotek. Den norska lagen har en bestämmelse 
som anger att det ska finnas ett organiserat samarbete mellan folkbiblioteket och de 
kommunala skolbiblioteken. I den norska lagens målsättningsparagraf framhålls att 
folkbiblioteken är en del i ett nationellt bibliotekssystem. 

Biblioteksplaner	och	utvärdering
Den svenska bibliotekslagen kompletterades år 2004 med en bestämmelse att kommu-
nerna skulle anta biblioteksplaner. Motsvarande bestämmelser finns inte i den danska 
eller den norska lagen. Enligt den norska lagen skall kommunerna fastställa reglemente 
för folkbiblioteket, baserade på de vägledande riktlinjer som utfärdats av departemen-
tet. I den finska lagen finns bestämmelser om utvärdering som ålägger kommunerna 
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att utvärdera de biblioteks- och informationstjänster som de bedriver. Avsikten med 
utvärderingarna är att förbättra tillgången till och stödja utvecklingen av biblioteks- 
och informationstjänsterna. Utvärderingarna skall tjäna som underlag för bedömning 
av tjänsternas kvalitet och effektivitet. För riksomfattande eller internationella utvär-
deringar ansvarar Undervisningsministeriet tillsammans med länsstyrelserna. Kom-
munerna är skyldiga att delta. Det ankommer på Undervisningsministeriet att sprida 
kännedom om resultaten.

Tillsynsmyndighet
Den svenska bibliotekslagen saknar hänvisning till någon statlig tillsynsmyndighet 
med uppgift att övervaka lagen. Statens kulturråd nämns över huvud taget inte i lag-
texten. Inte heller hänvisas till någon annan myndighet eller instans. I såväl den danska, 
finska som den norska lagen finns bestämmelser som reglerar den statliga myndig-
hetens uppdrag. I Danmark är Styrelsen för Bibliotek og Medier myndighet för det 
offentliga biblioteksväsendet, med uppgift att svara för utveckling, administration av 
de statliga bidragen samt av bibliotekslagen. Myndighetens ansvar och befogenheter 
regleras årligen i Finansloven. Enligt den finska lagen är vederbörande ministerium 
förvaltningsmyndighet för biblioteks- och informationstjänster. Vilket innebär att 
bibliotekskonsulenterna vid Undervisningsministeriet svarar för tillsyn. Dessutom fö-
reskriver lagen att länsstyrelsen är statlig regional förvaltningsmyndighet. Den norska 
lagen anger att ABM-utvikling på departementets vägnar svarar för de statliga åtagan-
dena. Den engelska Public Libraries and Museums Act ger ansvarig minister befogen-
heter att övervaka kommunernas biblioteksverksamhet. I Frankrike finns flera statliga 
organ med befogenheter inom biblioteksområdet. Däremot saknas en sammanhållen 
biblioteksmyndighet.

Övrigt
Även om de nordiska ländernas bibliotekslagar har många likheter, finns också en del 
skillnader. Den danska lagtexten är mest utförlig och innehåller detaljregler om t.ex. 
rutiner vid indrivning av obetalda övertidsavgifter, om regler för att erbjuda betaltjäns-
ter till kommersiella användare etc. Det finns även bestämmelser som ger en kommun 
rätt att kräva ersättning från en annan kommun för kommuninvånare som utnyttjar 
dess tjänster. Vilket innebär att ingen kommun ska kunna åka snålskjuts på en grann-
kommun. Den danska lagen innehåller bestämmelser om Danmarks Blindebibliotek. 
I lagtexterna kan också finnas anvisningar om bibliotekstjänster till särskilda grup-
per, t.ex. barn, gamla, handikappade samt språkliga minoriteter. Finland skiljer sig från 
grannländerna genom att fortsatt ha en ordning med generösa generella statsbidrag för 
drift och investeringar. Bibliotekstjänster definieras som en kommunal bastjänst vilket 
gör dem statsbidragsberättigade. Statsbidragen regleras i en separat lag. En komponent 
som finns i den franska deklarationen, men som saknas i samtliga nordiska biblioteks-
lagar är bestämmelser om bibliotekens ansvar för det skrivna kulturarvet. 

Svagheter	i	den	svenska	bibliotekslagen	
Det sågs som ett stort framsteg när Sverige år 1997,efter drygt trettio års tvekan, införde 
en bibliotekslag. Lagen har därefter varit oförändrad, med undantag av ett tillägg om 
biblioteksplaner år 2004. Det är, som nämnts, önskvärt att en bibliotekslag regelbundet 
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revideras. Men det är också önskvärt att kärnan i lagen är stabil och att lagen inte blir 
föremål för särintressen och hugskott, eller är beroende av en viss riksdagsmajoritet.

Vid en jämförelse, med i första hand grannländernas bibliotekslagstiftning, framträder 
vissa svagheter i den svenska lagen. Som nämnts är avsaknaden av ansvarig tillsyns-
myndighet en besvärande brist, som bidrar till att skapa osäkerhet om lagens status som 
rättsligt dokument. Det är långt ifrån tydligt (Högsbyfallet) hur man ska gå tillväga om 
man vill ha en prövning huruvida lagen åsidosatts. Vilken instans vänder man sig till, 
vem har rätt att föra talan, om någon huvudman skulle försumma sina skyldigheter. 
Mannheimer Swartling pekar i en PM på följande möjligheter att utöva tillsyn, kontroll 
och uppföljning: 

• Laglighetsprövning som ger samtliga kommunmedlemmar möjlighet att överklaga 
en kommuns beslut oavsett om de berörs av beslutet eller ej. 

• Justitieombudsmännens tillsyn som ska se till att de lagar och författningar som styr 
den kommunala verksamheten efterlevs.

Mannheimer Swartling pekar på möjligheten att genom att skriva in en särskild över-
klaganderegel i bibliotekslagen skulle den kommunmedlem som berörs av beslutet 
kunna anföra förvaltningsbesvär. Slutligen pekas på möjligheten att bibliotekslagen 
kompletteras med en statlig tillsynsmyndighet.	(Om kulturutredningens förslag ge-
nomförs skulle KB få i uppgift att fungera som tillsynsmyndighet och problemet vore 
därmed i princip löst).

En kritik som riktats mot den svenska bibliotekslagen är att den är för allmänt hållen 
framför allt för att det saknas anvisningar om de kommunala bibliotekens organisation. 
I princip har en kommun, oavsett storlek, uppfyllt lagens bokstav (om än inte anda) om 
man håller sig med ett bibliotek. Även bestämmelsen att det ska finnas lämpligt förde-
lade skolbibliotek inom grund- och gymnasieskolan har ifrågasatts för att den lämnar 
stor frihet för skolledningen att avstå från att upprätta en rimlig nivå. Bestämmelsen 
om högskolebibliotek har (okänt varför) en mer precis formulering, nämligen att det 
skall finnas tillgång till bibliotek vid alla högskolor. Dessa skall svara för biblioteks-
service inom de områden som anknyter till utbildning och forskning inom högskolan 
och i samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice.	De lämpligt 
fördelade skolbibliotekens uppgift är att stimulera skolelevernas intresse för läsning 
och litteratur samt att tillgodose deras behov av material för utbildningen. Man kan få 
intrycket att skolbibliotekens uppgift i första hand är att förmedla läsupplevelser, inte 
att fungera som stöd i utbildningen. Möjligen borde skolbiblioteksbegreppet omde-
finieras och utbildningsdelen lyftas fram. Något som kanske skulle öka insikten om 
vikten av fungerande skolbibliotek.

Den svenska lagen ger inga vägledande riktlinjer om vad som kan anses vara en god-
tagbar biblioteksstandard. Det görs inte heller i grannländernas bibliotekslagstiftning. 
Den typen av detaljreglering hör heller inte hemma i en lagtext. Däremot kunde, som 
ett komplement till lagen, vägledande riktlinjer utfärdas av ansvarig myndighet. Såda-
na riktlinjer skulle kunna utarbetas i samverkan mellan de olika parterna. Riktlinjer be-
höver dessutom revideras med jämna mellanrum. Avsaknaden av normer och nivåer, 
som anger vad som kan anses som en rimlig biblioteksservice, gör det svårt att bedöma 
om en kommun eller annan bibliotekshuvudman lever upp till rimliga krav. En samsyn 
om vad som kan anses vara en rimlig standard skulle kunna bidra till att stärka rätts-
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säkerheten, dels för medborgarnas möjlighet att bedöma om t.ex. en kommun tar sitt 
ansvar, dels för en undvika osaklig kritik riktad mot en huvudman.

Att i likhet med grannländernas lagar införa bestämmelser om kompetenskrav vore att 
ta ett steg i riktning mot en lagstadgad standard. Frågan skulle sannolikt möta på myck-
et starkt politiskt motstånd, kanske framför allt från kommunernas intresseorganisa-
tion. Även om en sådan bestämmelse av flera skäl kan anses önskvärd vore det knappast 
mödan värt att ge frågan hög prioritet. Det kan också diskuteras om inte bestämmelser 
av detta slag snarast hör hemma i någon form av riktlinjer som anges ovan.

Den svenska lagen ger inga anvisningar om kvalitet, neutralitet eller aktualitet vad av-
ser materialurvalet. Det kunde vara en styrka om lagtexten t.ex. återgav manifestets 
formulering: ”Folkbibliotekens samlingar och utbud av tjänster skall inte vara föremål 
för någon form av ideologisk, politisk eller religiös censur och inte heller för kommersiella 
påtryckningar.” En liknande formulering skulle tydliggöra folkbibliotekens uppgift och 
kanhända bidra till att förhindra mer eller mindre osakliga angrepp eller påtryckningar.

Tillägget år 2004 att kommunerna skall anta biblioteksplaner skulle kunna utvecklas 
med den finska lagtexten som förebild. Den finska modellen är till synes en elegant lös-
ning på problemet statlig styrning – kommunal autonomi. Utvärderingarna används 
som underlag för en dialog mellan kommun och stat. Undervisningsministeriet till-
sammans med länsstyrelserna har ett ansvar för utvärderingarna och för att resultaten 
sprids. Bestämmelsen om biblioteksplaner skulle kunna bli mer verkningsfulla om pla-
nerna användes som underlag för en fortlöpande dialog. 

När bibliotekslagen antogs hade bibliotekens användning av Internet och elektroniska 
tjänster visserligen kommit igång, men var på många håll i sin linda. Under den senaste 
tioårsperioden	har det skett en snabb utveckling. Det framstår som allt mer inkonsek-
vent med en lagstiftning som begränsar avgiftsfriheten till att enbart gälla utlåning av 
litteratur för viss tid samt att verka för att databaserad information görs tillgänglig.	
Frågan är inte alldeles enkel. Det kan vara vanskligt att, utan förbehåll, införa bestäm-
melser om att avgiftsfriheten skall gälla alla medier. Sådana bestämmelser kan få icke 
önskade effekter. Här finns också vissa upphovsrättsliga komplikationer. En möjlighet 
vore att upprätta någon form av vägledning som anger vilken databaserad information 
som det är rimligt att medborgarna skall ha avgiftsfri tillgång till. 

Inte enbart vid de stora forskningsbiblioteken, utan även vid många kommunala bib-
liotek i landet, finns värdefulla historiska samlingar. Vid de stora forsknings- och spe-
cialbiblioteken finns både en kompetens och en tradition att vårda samlingarna. Något 
som ofta saknas vid de kommunala biblioteken. Behovet av skydd och vård av dessa 
samlingar ignoreras inte bara i lagtexten utan också i praktiken. Många äldre samlingar 
har på grund av okunskap fått förfalla och förstöras. Värdefulla äldre samlingar kan i 
värsta fall ha forslats till sopförbränning. För att öka insikten om värdet av de historiska 
samlingarna kunde det vara lämpligt att komplettera bibliotekslagen med en bestäm-
melse, som i likhet med den franska deklarationen, anger att varje huvudman har an-
svar för sina historiska samlingar samt för att vårda, tillgängliggöra och levandegöra 
dem.
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Den största svagheten med den svenska bibliotekslagen är kanske inte i första hand en 
fråga om vilka bestämmelser som saknas eller hur bestämmelserna formuleras, utan 
handlar om det svaga politiska stödet och den politiska oenigheten huruvida Sverige 
alls ska ha en bibliotekslagstiftning. (Det vore förstås också önskvärt med ett tydligare 
stöd från bibliotekshåll). Medan den politiska debatten i grannländerna handlat om 
lagens utformning, har den svenska debatten i stor utsträckning kretsat kring frågan om 
man ska ha en bibliotekslag, inte hur den ska utformas. Frågan om hur statens övergri-
pande ansvar för en jämlik biblioteksservice ska praktiseras har undvikits.	

När	frågan	ställs	på	sin	spets
I samtliga nordiska länder innebär bibliotekslagstiftningen en balansgång mellan å 
ena sidan statliga mål för biblioteksverksamheten och å andra sidan det kommunala 
självstyret. Bibliotekslagarna har sällan utnyttjats för att lagföra kommuner som inte 
uppfyllt lagens krav.	Kanske för att det inte funnits anledning, eller kanske för att lagtex-
terna är för allmänt hållna för att det ska vara möjligt att avgöra huruvida en biblioteks-
huvudman brutit mot bestämmelserna. Förmodligen skulle, om en kommun finge för 
sig att införa avgifter för boklån, inte bibliotekslagen, utan upphovsrättslagstiftningen 
i första hand komma att åberopas och då bestämmelsen att utlån av böcker inte får av-
giftsbeläggas utan upphovsmannens samtycke. Frågan har emellertid ännu inte aktua-
liserats. Däremot finns två exempel där upphovsrättslagstiftningen åberopats. Det ena 
i Danmark, där 1989 års bibliotekslag medgav en avgiftsbeläggning av musikmedier, 
videogram och vissa specialtjänster. En dom i högsta instans avgjorde att det inte var 
tillåtet att ta ut avgifter utan rättighetsinnehavarnas tillstånd. I det andra fallet plane-
rade en del norska universitetsbibliotek att avgiftsbelägga fjärrlån. Något som enligt 
Justitiedepartementets rättsavdelning skulle strida mot upphovsrättslagens § 19.

Däremot finns exempel där bibliotekslagen har åberopats för att ändra ett kommunalt 
beslut. I det danska Thistedsfallet handlade frågan om vem som i sista hand beslutar om 
vilka böcker som skall köpas in. Bibliotekarierna eller kommunstyrelsen. Kulturnämn-
den i Thisted hade beslutat att Bent Hallers ”Sabotage” inte skulle köpas till biblioteket. 
Biblitekarforbundet ansåg att kommunen brutit mot den bestämmelse i biblioteksla-
gen, som anger att bibliotekschefen ansvarar för bokurvalsprocessen. Frågan gick till 
rättslig prövning och Vestre Landsret avgjorde saken till kommunens fördel. Rätten 
ansåg att kommunstyrelsen i sista hand kunde avgöra huruvida bokurvalet överens-
stämde med lagens bestämmelser. Ärendet gick inte vidare till högre instans.

I det norska Sirdalsfallet handlade frågan om kommunens underlåtenhet att anställa en 
fackutbildad bibliotekschef i enlighet med bibliotekslagens § 5. Statens bibliotektilsyn 
hade gjort Sirdals kommun uppmärksam på att man inte uppfyllde lagens krav. När 
kommunen inte hörsammade uppmaningen hänsköts ärendet till Rättsavdelningen, 
som fann läget oklart. Rättsavdelningen konstaterade att Sirdals kommun inte upp-
fyllt villkoren i enlighet med bibliotekslagens § 5, men konstaterade att anställningen 
inte kunde ogiltigförklaras med hänvisning till § 5. Som stöd för sin tolkning anförde 
Rättsavdelningen att gällande lag inte ger staten tydliga sanktionsmöjligheter gentemot 
kommuner som inte uppfyller sina lagstadgade åtaganden. Frågan gick således inte till 
rättslig prövning.
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Högsbyfallet handlade om huruvida kommunen bröt mot bibliotekslagens § 2 genom 
att upplåta bibliotekets lokaler till Migrationsverket och att stänga kommunens enda 
kvarvarande bibliotek på obestämd tid. Efter diverse turer överklagades kommunens 
beslut till Länsrätten. Som skäl anfördes att beslutet inte tillkommit i laga ordning samt 
att stängningen av biblioteket på obestämd tid bröt mot bibliotekslagen. Kommunen 
bestred bifall till överklagandet. Länsrätten, som gick på kommunens linje, fann inte att 
det förelåg olaglighetsgrunder.	Vidare gjorde länsrätten bedömningen att kommunens 
beslut visserligen medfört vissa inskränkningar i kommunens biblioteksverksamhet, 
men att dessa var av övergående natur och därför inte kunde anses utgöra ett brott 
mot bibliotekslagen. (Under tiden hade kommunen angivit tidpunkt för när ett pro-
visorium skulle öppna). Eftersom kommunen inte lagt ned all biblioteksverksamhet 
prövades inte ärendet mot bibliotekslagen. Länsrätten avslog överklagandet. Ärendet 
fördes vidare till Kammarrätten som även den avslog.

De tre fallen rör olika frågor. I Thistedfallet fick ärendet en rättslig prövning. Vestre 
Landsrets dom slog fast att Kommunstyrelsen i sista är ansvarig för bokurvalet. Och 
att kommunen därför inte brutit mot lagens bestämmelser när den beslutat att inte 
inköpa en viss titel. Också i Högsbyfallet gick ärendet till rättslig prövning, men med 
fokus på om beslutet tillkommit i laga ordning, det vill säga att inga formella fel begåtts 
vid handläggningen. Någon prövning huruvida kommunen brutit mot biblioteksla-
gen gjordes egentligen inte. Frågan om Sirdals kommun brutit mot lagen gick inte till 
rättslig prövning, eftersom Rättsavdelningen gjorde bedömningen att staten saknade 
sanktionsmöjligheter. 

Det är varken eftersträvansvärt eller önskvärt att en bibliotekslag i tid och otid ger upp-
hov till rättsprocesser. Å andra sidan kan ett eller annat rättsfall vara klargörande och 
kan i bästa fall leda till förtydliganden av vissa bestämmelser.
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12.	Stöd	eller	hinder?

Meningarna om bibliotekslagens effekter är delade. Å ena sidan hävdas att lagen inte i 
tillräcklig omfattning skyddar (folk)biblioteken mot nedskärningar och avveckling. Å 
andra sidan hävdas att lagen utgör ett hinder för förnyelse och utveckling. En oinitierad 
betraktare kan lätt få intrycket att man pratar om olika dokument. Det har gått drygt tio 
år sedan lagen trädde i kraft. En period som borde vara tillräckligt lång för att positiva 
eller negativa effekter skulle kunna skönjas. En annan möjlighet är förstås att lagen inte 
haft några som helst effekter. 

Ett försök att pröva om, eller hur, lagen påverkat bibliotekens verksamhet vore, att med 
tillgänglig biblioteksstatistik som underlag, granska hur verksamhet och utnyttjande 
förändrats sedan lagen trädde i kraft. Kvantitativa förändringar kan ge en indikation, 
även om en sådan jämförelse är alltför begränsad för att ge stöd för tvärsäkra slutsatser. 

Folkbibliotekens utveckling under de senaste ca tio åren visar inte någon dramatisk 
förändring i förhållande till tidigare. Driftkostnaderna har sedan 1980 ökat med 44 
procent i fasta priser och uppgick år 2007 till 3,5 miljarder kr. Under 1990-talets första 
hälft pekade kurvan nedåt, för att därefter vända. Perioden 1997 – 2007 ökade anslagen 
från ca 2,9 till 3,5 miljarder kr. Det är framför allt kostnaderna för personal och lokaler 
som ökat.

Antalet biblioteksfilialer har minskat kontinuerligt sedan 1970-talet. Efter 1990 har an-
talet filialer minskat med 31procent. Inga dramatiska förändringar kan noteras sedan 
lagen trädde i kraft. Minskningstakten ligger på en jämn nivå om några procent årligen. 
År 2006 ökade dock antalet filialer med 27. Om filialnedläggningarna enbart skett i be-
sparingssyfte eller som ett led i en långsiktig planering går inte att utläsa av statistiken. 

Sedan 1980 har antalet årsverken minskat med 11 procent. Den mest markanta minsk-
ningen skedde åren 1990 till 2000. Sedan år 2000 har personalstyrkan varit relativt kon-
stant. Det finns stora variationer mellan kommunerna, eller från 0,2 till 1,0 årsverke per 
1 000 invånare.

Folkbibliotekens samlade mediebestånd har minskat något, och beräknades år 2007 
till ca 43 miljoner enheter. Det är en minskning på ca 3 miljoner enheter under tio-
årsperioden. Minskningen kan ha sin förklaring i att beståndsuppgifterna blivit mer 
tillförlitliga efterhand som biblioteken datoriserats. Minskningen kan också bero på 
att man gallrat hårdare, eller att nyförvärven minskat. Möjligen både och. Antalet ny-
förvärv ligger emellertid på en förhållandevis jämn nivå, med en viss årlig ökning. Från 
2,02 miljoner förvärv år 1997 till 2,26 år 2007. Medieanslagens andel av budgeten har 
under perioden legat på en jämn nivå, ca 12 procent. Under perioden tillkom det så 
kallade distributionsstödet samt inköpsstödet till barn- och ungdomslitteratur, vilket 
sammantaget torde ha ökat förvärven med uppskattningsvis 250 000 volymer per år. 
Huruvida detta påverkat inköpen framgår inte av statistiken. 

Mellan 1950 och 1978 ökade utlåningen från 17 miljoner till 78 miljoner. Därefter bröts 
den uppåtgående kurvan och utlåningen minskade tillfälligt. Efter en toppnotering vid 
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mitten av1980-talet har utlåningen gradvis minskat. År 2007 uppgick utlåningen till 
69 miljoner medier. Att den traditionella utlåningen minskar kan, åtminstone delvis, 
förklaras av att biblioteksutnyttjandet ändrar karaktär från lån till utnyttjande av nät-
baserade tjänster. 

Att lagen skulle ha hindrat någon utveckling går inte att utläsa av statistikunderlaget. 
Däremot	kan bibliotekslagen ha förhindrat en eller annan neddragning. I samband 
med 1990-talets ekonomiska kris minskade bibliotekens anslag. Effekterna av den fi-
nanskris som slog till hösten 2008 kan ännu inte avläsas i statistiken. Kommunernas an-
strängda ekonomi de kommande åren kommer sannolikt att påverka folkbiblioteken. 
Hur mycket återstår att se. Det återstår också att se vilken roll bibliotekslagen spelar i en 
djup lågkonjunktur. 

För skolbiblioteken verkar lagen inte ha haft någon som helst effekt. Skolbiblioteken 
har genom tiderna varit de mest försummade. Om utvecklingen gått i någon riktning 
sedan 1997 så är det snarast bakåt. Enligt den undersökning som genomfördes av Kul-
turrådet år 2008 hade andelen elever med tillgång till skolbibliotek minskat något. Ut-
låningen om ca16 lån per elev och totalt ca 16 miljoner har, enligt skolbiblioteksstatis-
tiken, legat konstant de senaste tio åren. Statistiken är emellertid behäftad med brister 
som gör det svårt att följa en utveckling. Kanhända hade utvecklingen varit negativare 
utan lag. En försiktig slutsats vore då att lagen, i någon mening, varit ett skydd. Något 
som vore svårt att leda i bevis. Det finns å andra sidan inget som tyder på att lagen skulle 
ha hindrat någon utveckling. I den mån hinder föreligger är det knappast lagen, utan 
snarare bristen på insikt och intresse. 

För forskningsbiblioteken, som uppfattats som minst berörda av lagen, har utveck-
lingen de senaste tio åren varit gynnsam. Sammanlagt ökade kostnaderna med ca 22 
procent under perioden. För den snabbaste utvecklingen svarade biblioteken vid de 
mindre högskolorna. Antalet studenter ökade fram till 2003 för att därefter minska. 
Vid forskningsbiblioteken pågår en förändringsprocess som är långt ifrån avslutad. De 
traditionella tjänsterna lån, besök och referensfrågor ersätts allt mer av utnyttjandet 
av digitalt material, undervisning i informationssökning och virtuella besök. (En ut-
veckling som också pågår inom folk- och skolbiblioteksområdet, men som inte hunnit 
lika långt). Antalet lån som ökat kontinuerligt vände år 2007, samtidigt som antalet 
nedladdningar av e-böcker ökade markant. År 2007 gjordes 3,6 miljoner hemlån och 
2,9 miljoner nedladdningen av e-böcker. År 2008 hade nedladdningen av e-böcker gått 
om utlåningen av böcker (4,2 miljoner respektive 3,2miljoner). Förändringen speglas 
också i förvärvet, där en allt större andel av anslaget används för licenser och inköp av 
elektroniskt material.

Den snabba förändring som äger rum vid högskolebiblioteken gör jämförelser vansk-
liga. Faktum är ändå att forskningsbiblioteken, med eller utan lagstöd, haft en gynnsam 
utveckling. Som stöd för bedömningen kan tilläggas att många nya högskolebibliotek 
invigdes under perioden. Det kan förstås vara en fördröjningseffekt av de senaste ca 30 
årens decentralisering av högskolan. Där utbyggnaden av högskolebibliotek inte alltid 
haft högsta prioritet, och där biblioteket kanske länge var hänvisat till provisoriska lo-
kaler. Att bibliotekslagen skulle ha hindrat någon utveckling vid forskningsbiblioteken 
förefaller inte troligt.
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Att med säkerhet fastslå huruvida lagen varit ett stöd eller ett hinder skulle kräva en 
omfattande kartläggning med beaktande av samtliga faktorer som kan påverka utveck-
lingen i en eller annan riktning. Bibliotekens kostnadsutveckling bör jämföras med 
kostnadsutvecklingen inom övrig offentlig verksamhet. Andra faktorer som bör vä-
gas in är hushållens köpkraft, bokprisutveckling och bokförsäljning, förändringar i 
läsvanor och levnadsvanor, i vilken omfattning nätbaserade tjänster ersatt tryckt ma-
terial samt eventuella andra faktorer som kan påverka bibliotekens verksamhet. Anta-
let elever och studenter bör vägas in vid bedömningen av skolbibliotekens respektive 
forskningsbibliotekens utveckling.

Sammantaget tyder inte biblioteksstatistiken på att några dramatiska förändringar in-
träffat sedan bibliotekslagen trädde ikraft. Möjligen kan lagen, som nämnts, ha förhin-
drat vissa neddragningar på folkbiblioteksområdet. Det tidigare nämnda Högsbyfallet 
kunde kanhända ha fått en annan upplösning om lagen inte funnits, men det är långt 
ifrån säkert. Huruvida lagen förhindrat en utveckling är ännu svårare att bedöma, efter-
som det saknas konkreta exempel. För skolbiblioteken och för forskningsbiblioteken 
verkar inte lagen ha haft någon som helst effekt. Här är det snarare huvudmännens 
inställning som påverkat utvecklingen i negativ respektive positiv riktning.

Farhågorna att lagen skulle bli ett ”golv” som skulle inspirera kommunerna att dra ned 
verksamheten till ett minimum, tycks, åtminstone inte ännu, ha besannats. Argumen-
tet kan dessutom förefalla motsägelsefullt, om det å ena sidan hävdas att lagstiftning är 
överflödig eftersom kommunerna ändå tar sitt ansvar, att befara att samma ansvarsta-
gande kommuner skulle överge ansvaret i den stund det blir lagreglerat. Och nöja sig 
med att uppfylla lagens bokstav.

På ett område har bibliotekslagen ha haft betydelse, nämligen i frågan om avgiftsfrihet. 
Sedan lagen trädde i kraft har frågan om avgifter på boklån inte aktualiserats. Även om, 
som tidigare nämnts, i den händelse att någon huvudman skulle vilja införa avgifter, 
vore det sannolikt att upphovsrättslagstiftningen i första hand skulle åberopas. Detta 
förminskar knappast bibliotekslagens betydelse. Att avgiftsfriheten är lagreglerad ger 
uttryck för statsmakternas målsättning med biblioteken. Dessutom bör man ha i åtan-
ke att upphovsrättslagstiftningens uppgift inte i första hand är att skydda biblioteken, 
utan att reglera villkoren för utnyttjandet av upphovsmännens verk. Att upphovsrätts-
innehavarnas och bibliotekens/allmänhetens intressen för tillfället råkar sammanfalla 
är ingen garanti för att så kommer att vara fallet för all framtid. Bibliotekslagens § 3 
saknar därför inte betydelse.

En obesvarad fråga är hur det kommer sig att frågan om bibliotekslagens effekter givit 
upphov till så olika uppfattningar.	En förklaring skulle kunna vara att frågan har en 
stark ideologisk laddning. Och att debatten därför tenderar att baseras mer på tro än 
på vetande. (Folk)biblioteksföreträdarna önskade ett skydd för att värna en, som man 
uppfattade, utsatt verksamhet. Och önskade därför en lagstiftning som skydd. Medan 
det politiska motståndet i första hand har sin grund i övertygelsen om det kommunala 
självstyrets förtjänster, som man inte i onödan bör begränsa. (Detta hindrar inte sam-
ma politiker att föreslå detaljreglering inom andra områden, t.ex. att i skollagen införa 
bestämmelser om skolmatens kvalitet).



66

Bibliotekslagstiftning – perspektiv och exempel

13.	En	ännu	bättre	bibliotekslag

Den tidigare jämförelsen visar att det finns inslag, framför allt i grannländernas lagar, 
som ger tydligare anvisningar och stöd för bibliotekens verksamhet. En del av dessa 
komponenter skulle kunna införas i den svenska lagen, medan andra vore svårare att 
införliva med hänsyn till förvaltningsmässiga eller politiska skillnader. 

Först bör emellertid framhållas att en styrka med den svenska bibliotekslagen är att den 
omfattar hela det allmänna biblioteksväsendet. Den utveckling som skett under senare 
tid aktualiserar behovet av ett sammanhållet biblioteksväsen. Den svenska biblioteks-
lagen kan i så motto vara en föregångare till en ny generation bibliotekslagstiftning.	
En gemensam bibliotekslag kan vara ett effektivt medel i strävan att åstadkomma ett 
sammanhållet bibliotekssystem. Men som en konsekvens bör då de statliga insatserna 
anpassas för att bättre bidra till att lagen får önskad effekt. Danmark och Norge har på 
senare tid samlat biblioteksfrågorna i en gemensam myndighet.

Förslag:	Att den statliga myndighetsstrukturen anpassas till att bibliotekslagen omfat-
tar hela det allmänna biblioteksväsendet.	Företrädesvis att en statlig myndighet för hela 
biblioteksområdet inrättas.

Medborgarperspektiv	och	målsättning
(Folk)bibliotekslagstiftningen vilar på en idégrund som har sitt ursprung i den be-
gynnande demokratiseringsprocessen. Värderingarna kom senare att sammanfattas i 
Unescos folkbiblioteksmanifest. (The public library is a product of modern democracy 
and a practical demonstration of democracy´s faith in universal education as a life-
long process). Folkbiblioteken har hela befolkningen som målgrupp. Övriga typer av 
bibliotek har mer avgränsade målgrupper och ett mer instrumentellt uppdrag. T.ex. 
ska forskningsbiblioteken i första hand svara för informationsförsörjningen inom den 
egna institutionen. Oavsett typ är biblioteken viktiga beståndsdelar i ett demokratiskt 
samhälle och bidrar till att säkra en fri och öppen tillgång till information. Användarper-
spektivet, dvs. medborgarnas lika rätt till kunskap, information och kultur bör därför 
vara utgångspunkt i en bibliotekslagstiftning. Den av grannländernas lagar som mest 
utförligt lyfter fram användaren är den finska, som i den inledande paragrafen betonar 
att syftet med de allmänna bibliotekens (härmed avses folkbiblioteken) tjänster är att 
främja befolkningens lika möjligheter till bildning, litterära och konstnärliga intressen, 
fortlöpande utveckling av kunskaper och färdigheter samt medborgerliga färdigheter, 
internationalisering och livslångt lärande. Den franska deklarationen (Charte des bibli-
othèques) åberopar de grundlagskyddade rättigheterna. I den inledande paragrafen slås 
fast att för att kunna utnyttja de rättigheter till utbildning, information och kultur som 
anges i grundlagen skall alla medborgare under hela livet ha fri (obs. ej i betydelsen av-
giftsfri) tillgång till böcker och andra dokument. Grundlagen (Constitution du 4 octobre 
1958) reglerar statens skyldighet att garantera alla medborgare en jämlik tillgång till ut-
bildning och kultur. I båda exemplen är medborgarperspektivet mer framträdande än 
vad som är fallet i den svenska lagtexten. Även 1949 års folkbiblioteksmanifest hade ett 
uttalat användarperspektiv. När manifestet publicerades år 1949 var det uttryckligen 
med medborgarna som adressat. Broschyrer och affischer publicerades i stora upplagor 
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som distribuerades till medlemsländerna med uppmaningen att göra dem tillgängliga 
för befolkningen. 

Med 1949 års folkbiblioteksmanifest som inspirationskälla kompletterades många 
bibliotekslagar med en inledande paragraf som formulerade syftet med folkbibliote-
kens verksamhet. Nämligen att främja medborgarnas tillgång till kunskap, utbildning 
och kultur.	Den svenska bibliotekslagens målparagraf speglar manifestets anda, men 
med skillnaden att främjandet av intresse för läsning och litteratur fått en viss slagsida. 
Att främja läsning är en viktig uppgift för folk- och skolbibliotek. Folkbibliotekens av-
giftsfria bokutlåning torde ha spelat en betydande roll för att intresset för läsning nått ut 
till breda befolkningsgrupper. En läsande befolkning är en förutsättning för en mångsi-
dig bokutgivning, inte minst i ett litet språkområde som det svenska. Folkbibliotekens 
betydelse i det litterära systemet kan knappast överskattas.

Däremot kan det ifrågasättas om inte lagtextens målformulering för det allmänna bib-
lioteksväsendet tydligare borde framhålla kunskaps- och demokratiaspekten. I den 
franska deklarationen finns ett bredare eller, om man så vill, mer högtravande anslag 
som skulle kunna tjäna som vägledning. Här betonas demokratiaspekten och nöd-
vändigheten av en jämlik tillgång till böcker och annat material för den fria åsikts-
bildningen och för att bidra till samhällets utveckling. (Article 3. La bibliothèque est un 
service public nécessaire à l´exercice de la démocratie. Elle doit assurer l´egalité d´accès à 
la lecture et aux sources documentaries pour permettre l´indépendence intellectuelle de 
chaque individu et contribuer au progress de la société.)

Folk- och skolbibliotekens verksamhet har alltmer kommit att förknippas med utlåning 
av skönlitteratur, medan den ursprungliga kunskapsförmedlande uppgiften kommit 
i bakgrunden. Något som kan bidra till att försvaga bibliotekens ställning lokalt. Inte 
minst i tider då kärnverksamheterna utsätts för hårdbantning kan det vara svårt att 
försvara att skattemedel används för att driva institutioner vars huvuduppgift uppfat-
tas vara att förmedla ”nöjesläsning”.	En ökad insikt om folkbibliotekens betydelse för 
information och för den fria åsiktsbildningen skulle sannolikt ge verksamheten större 
legitimitet lokalt. Likaså skulle insikten om skolbibliotekens betydelse för undervis-
ningen måhända öka intresset för att inrätta skolbibliotek.

Förslag:	Att användarperspektivet dvs. medborgarnas lika rättigheter till kunskap, in-
formation och kultur förtydligas t.ex. med vägledning av det finska eller det franska ex-
emplet.	Att målparagrafen blir föremål för översyn och att den kunskapsförmedlande 
uppgiften lyfts fram. Målparagrafen bör omfatta hela det allmänna biblioteksväsendet 
med t.ex. följande innehåll: Att de offentliga biblioteken är viktiga inslag i den demo-
kratiska processen. Att biblioteken skall medverka till en jämlik tillgång till kunskap, 
information och kultur genom att ställa böcker och annat material till medborgar-
nas förfogande. Att alla medborgare skall ha tillgång till folkbibliotek. Att alla elever i 
grund- och gymnasieskolan skall ha tillgång till skolbibliotek samt att varje högskola 
skall erbjuda tillgång till högskolebibliotek. 

Utse	ansvarig	myndighet
En av de tyngsta invändningarna mot den svenska bibliotekslagen är att det saknas an-
svarig myndighet med uppgift att övervaka att lagen respekteras och som har mandat 



68

Bibliotekslagstiftning – perspektiv och exempel

att bedöma huruvida en huvudman brustit i sina skyldigheter. Bibliotekslagens status 
som rättsligt dokument är otydligt. (Ett problem som aktualiserades i samband med 
Högsbyfallet). Det bör därför klargöras hur lagen skall tillämpas och vilken instans 
som ska handlägga frågan. Den medborgare som anser att en huvudman försummat 
sitt ansvar bör få entydiga besked om hur man går tillväga för att få saken prövad. De 
bibliotekshuvudmän som ifrågasätts bör få en saklig bedömning. Länsrättens pröv-
ning i Högsbyfallet gällde i huvudsak huruvida det fanns brister i den formella hand-
läggningen (laglighetsprövning). Som tidigare nämnts pekar Mannheimer Swartling 
i sin PM på följande möjligheter för uppföljning och kontroll: För närvarande finns 
möjlighet till s.k. laglighetsprövning som innebör att samtliga kommunmedlemmar, 
oavsett om de berörs av beslutet eller inte, kan överklaga ett beslut till länsrätten, med 
Kammarrätten som andra och Regeringsrätten som tredje instans. Domstolarna kan 
upphäva beslut, men inte ersätta eller justera beslut. En annan möjlighet är Justitieom-
budsmännens tillsyn. Justitieombudsmännen prövar klagomål från allmänheten och 
JO:s principuttalanden tillmäts stor vägledande betydelse. För att öka möjligheten till 
uppföljning och kontroll pekar Mannheimer Swartling på möjligheten att en särskild 
överklaganderegel skrivs in i bibliotekslagen. Vilket skulle ge den kommunmedlem 
som berörs av beslutet rätt att anföra förvaltningsbesvär. Beslut kan då upphävas, änd-
ras eller ersättas med ett annat beslut. Kretsen av klagoberättigade är mer inskränkt än 
vid en laglighetsprövning.

Förslag:	Att bibliotekslagen kompletteras med en paragraf som anger vilken ansvarig 
myndighet som skall verka för att lagen efterlevs och som har mandat att bedöma hu-
ruvida en huvudman uppfyller, eller inte uppfyller, lagens krav. Det kan övervägas om 
en ordning med förvaltningsbesvär vore att föredra framför nuvarande laglighetspröv-
ning. Oavsett vilken rättslig ordning som skall gälla bör det tydligt framgå av biblioteks-
lagen vilken instans som skall pröva ärendet.

Utvidga	avgiftsfriheten
Bestämmelsen att folkbiblioteken skall låna ut litteratur avgiftsfritt förefaller vara den 
bestämmelse om fått störst genomslag. Att avgiftsfriheten begränsas till att enbart om-
fatta litteratur har sedan lagens tillkomst blivit än mer obsolet. Bestämmelsen behöver 
uppdateras. I den danska lagen görs en mer utförlig uppräkning av vilka medier folk-
biblioteken ska erbjuda, bland annat nämns elektroniska informationsresurser såsom 
Internet och multimedier. I en senare paragraf finns bestämmelsen att lån av material 
från folkbiblioteken skall vara avgiftsfria för användaren. 

Förslag: Att bestämmelsen om avgiftsfrihet utvidgas till att i princip gälla samtliga me-
dier som biblioteken tillhandahåller, oavsett publiceringsform. Undantag från princi-
pen måste kunna göras om det åsamkar biblioteket betydande kostnader eller om det 
strider mot bestämmelser i annan lagstiftning. Det bör även framgå att avgiftsfriheten 
omfattar bibliotekens gängse informationstjänster.

Betona	kvalitet	och	neutralitet
Ett viktigt inslag i Unescos folkbiblioteksmanifest har varit – och är – principen att kva-
litet skall vara vägledande vid materialurvalet samt att samlingar och utbud av tjänster 
inte ska vara föremål för någon form av ideologisk, politisk eller religiös censur och 
inte heller för kommersiella påtryckningar. Unesco betonar folkbibliotekens roll som 
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neutrala förmedlare av information som ska spegla olika åsiktsriktningar. Manifestets 
principer har varit vägledande för folkbibliotek världen över. I den svenska lagen be-
rörs inte frågan om vilka kriterier som skall ligga till grund för materialurvalet. I den 
finska lagen framhålls vikten av att samlingarna hålls aktuella. Den danska lagtexten, 
som har likheter med manifestets formuleringar, anger att folkbiblioteken skall uppnå 
sina mål genom kvalitet, allsidighet och aktualitet. Religiösa, moraliska eller politiska 
hänsyn inte får vara avgörande. Enligt 1964 års Public Libraries and Museums Act ska 
kommunerna i England svara för att bokbeståndet (min kurs.)är tillfredsställande, så-
väl kvalitativt som kvantitativt. Den franska deklarationen (Charte des bibliothèques) 
innehåller anvisningar om att samlingarna ska aktualiseras och förnyas samt att de ska 
spegla användarnas behov. 

Frågan om materialurval kan vara kontroversiell framför allt i folkbiblioteken. Forsk-
ningsbiblioteken ska anskaffa material som knyter an till utbildning och forskning vid 
den egna högskolan, vilket sällan orsakar någon känsloladdad debatt. Folk- och skol-
bibliotekens materialurval blir däremot emellanåt föremål för kontroverser. Det kan 
gälla frågan om en viss typ av romaner hör hemma i biblioteket, om urvalet är för en-
sidigt (vänstervridet), eller om innehållet i en barnbok är olämpligt. Även om det inte 
är vanligt i Sverige att biblioteken utsätts för lokala påtryckningar, så förekommer det. 
Det är inte heller vanligt att kommunalpolitiker/nämndledamöter ingriper i medie-
urvalsprocessen. 

En paragraf i bibliotekslagen som framhåller vikten av åsiktsfrihet skulle inte förhin-
dra kontroverser om enskilda titlar och liknande. (Frågan har inte blivit enklare se-
dan biblioteken började tillhandahålla tillgång till Internet). Inte heller skulle en sådan 
paragraf ge entydiga svar i det enskilda fallet. Men paragrafen skulle förtydliga (och 
påminna om) folkbibliotekens roll som förmedlare av mångfald och kvalitet och på så 
sätt kunna vara ett stöd för biblioteken och deras huvudmän. 

Förslag: Att lagen kompletteras med anvisningar om kriterier för folkbibliotekens 
materialurval t.ex. genom att manifestets text infogas: ”Folkbibliotekets samlingar och 
utbud av tjänster skall inte vara föremål för någon form av ideologisk, politisk eller religiös 
censur och inte heller för kommersiella påtryckningar.”

Ett	folkbibliotek
En invändning mot den svenska bibliotekslagen är att bestämmelsen att varje kommun 
skall ha folkbibliotek skulle kunna tolkas för bokstavligt. Så har ännu inte skett. Och så 
var heller inte avsikten. För att undvika eventuella misstolkningar skulle ett tillägg, i 
likhet med vad som finns i den danska lagen, kunna göras, nämligen att filialer och be-
tjäningsställen ska inrättas där det finns behov. Ett sådant tillägg skulle endast kodifiera 
praxis och skulle knappast innebära något ingrepp i det kommunala självstyret. 

Förslag: Att lagen kompletteras med en bestämmelse som anger att det ska finnas 
lämpligt fördelade filialer och betjäningsställen med hänsyn till geografiska och andra 
lokala förhållanden. 
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Biblioteksplaner
År 2004 kompletterades bibliotekslagen med bestämmelsen att kommuner och lands-
ting skall anta planer för biblioteksverksamheten. Enligt 2007 års folkbiblioteksstatis-
tik hade endast 44 procent av kommunerna antagit biblioteksplaner. Senfärdigheten 
kan ha rimliga förklaringar. (Osäkerhet om vad som förväntas, lågprioriterat på grund 
av tidsbrist eller annat). Som tidigare nämnts, blev de biblioteksplaner som infördes i 
England och i Danmark kortlivade. Det främsta skälet till att biblioteksplanerna av-
skaffades i England var att det inte ansågs meningsfullt att leverera planer till ett depar-
tement som inte hade resurser att följa upp frågorna. Exemplet indikerar att om biblio-
teksplaner skall tjäna något syfte måste de komma till användning. De som upprättar 
planerna måste få någon form av återkoppling. 

Finland har, som nämnts, valt en annan modell. Enligt den finska bibliotekslagen är 
kommunerna skyldiga att utvärdera verksamheten. Utvärderingarna ska användas 
som underlag för bedömning av tjänsternas kvalitet och effektivitet. Bedömningen 
sker i dialog mellan kommunerna och den statliga och de regionala myndigheterna. De 
regionala myndigheterna (länsstyrelserna) medverkar även aktivt i utvärderingspro-
cessen. Utvärderingarna blir underlag för en dialog mellan staten och kommunerna. 

Bestämmelsen om biblioteksplaner följdes inte av någon resursförstärkning till Kul-
turrådet för att följa upp planerna. Bestämmelsen har hittills inte haft någon märkbar 
effekt. Biblioteksplaner eller utvärderingar skulle kunna vara ett effektivt redskap i ett 
utvecklingsarbete. Förberedelse och uppföljning kräver emellertid betydande insatser 
såväl lokalt som regionalt och centralt. Länsbiblioteken hade tidigare i uppgift att å 
den statliga myndighetens vägnar utöva viss tillsyn över de kommunala bibliotekens 
verksamhet. Folkbiblioteksutredningen (SOU 1984:23) pekade på behovet av bättre 
översiktliga sammanställningar för bedömningen av hela biblioteksväsendet och fö-
reslog att länsbiblioteken skulle medverka i genomförandet av lokala undersökningar. 
(Förslaget mötte motstånd från bland annat Svenska kommunförbundet och realisera-
des inte).	Landstingen svarar för ca 70 procent av länsbibliotekens kostnader och staten 
för ca 30procent. Landstingen är, med något undantag, huvudman. Inom den del av 
finansieringen som staten svarar för borde det finnas utrymme för ett renodlat statligt 
uppdrag i likhet med den finska modellen, nämligen att länsbiblioteken, som statens 
förlängda arm, medverkar i upprättandet av biblioteksplaner och i utvärderingspro-
cessen.	

Förslag:	Att bestämmelsen om biblioteksplaner får en något ändrad formulering, att 
kommuner och landsting skall utvärdera sina bibliotekstjänster. Den befintliga regio-
nala strukturen med länsbibliotek skulle kunna utnyttjas som en resurs i utvärderings-
processen. Bestämmelsen bör därför kompletteras med ett uppdrag till länsbiblioteken 
att samordna och att bistå kommunerna i processen. Det bör också framgå att utvär-
deringarna ska användas som underlag för en dialog mellan kommuner, landsting och 
den statliga myndigheten/myndigheterna.

Riktlinjer	och	normer	som	komplement	
Avsaknaden av riktlinjer och normer gör det vanskligt att bedöma om en huvudman 
på ett rimligt sätt uppfyller lagens krav. Normer för vad som kan anses vara en rimlig 
nivå skulle underlätta arbetet med utvärderingar och bedömningen av dessa. (Farhå-
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gorna att normer skulle bli miniminormer och därmed motverka sitt syfte förefaller 
sakna grund). Eventuella normer/riktlinjer bör inte ingå i lagtexten utan finnas som ett 
komplement som skall kunna revideras utan att lagen därför behöver ändras. I England 
finns en stark tradition av att upprätta normer, standards och mätmetoder för biblio-
teksverksamheten. En tradition som är betydligt svagare inom svenskt biblioteksväsen.	
De försök som förekommit, 1958 års Rationaliseringsutredning (RU) och uppföljaren 
år 1970 ”biblioteksarbete” (NRU) ligger alltför långt tillbaka i tiden för att ha relevans.	

Förslag: Att den statliga biblioteksmyndigheten/myndigheterna får i uppdrag, att i 
samråd med representanter för de olika huvudännen, upprätta riktlinjer för verksam-
heten vid olika typer av bibliotek. Riktlinjerna bör innehålla ett begränsat antal mätbara 
indikatorer, t.ex. mediebestånd, årligt nyförvärv, personalresurser per invånare/elever/
studenter, öppethållande, antal läsplatser i förhållande till elev- och studentantal, antal 
publika datorer per invånare/elev- eller studentantal. Nationella normer/riktlinjer bör 
inte ses som ett ingrepp i det kommunala självstyret utan som vägledning för vad som 
kan anses vara en rimlig biblioteksservice med hänsyn till lokala förhållanden.

Öppna	för	alla
De bibliotek som finansieras med offentliga medel bör vara tillgängliga för alla. Så är i 
princip redan fallet, men det är långt ifrån säkert att användarna är medvetna om detta. 
I den franska deklarationen anges att de bibliotek som bekostas av allmänna medel skall 
vara öppna för alla, (Les bibliothèques qui dépendent des collectivités publiques sont ou-
vertes à tous), vilket som senare framhålls innebär att skolbiblioteken liksom universi-
tetsbiblioteken ska vara tillgängliga även för användare utanför den egna institutionen. 
I den danska bibliotekslagen anges att de statliga biblioteken skall vara tillgängliga för 
alla att utnyttja på plats samt för lån av material. 

Förslag:	Att bibliotekslagen kompletteras med en bestämmelse som tydliggör att de of-
fentligt finansierade biblioteken skall vara tillgängliga för alla. Möjligen bör här göras 
ett förtydligande som innebär att detta även omfattar vissa myndighetsbibliotek och 
övriga statligt finansierade bibliotek.

Skolbiblioteken	–	lag	och	evangelium
Enligt bibliotekslagen skall det inom grund- och gymnasieskolan finnas lämpligt för-
delade skolbibliotek. Bestämmelsen ersatte motsvarande anvisning i grundskoleför-
ordningen. (Motsvarande bestämmelse saknades i gymnasieförordningen). Bestäm-
melsen har ifrågasatts för att den ger alltför stor frihet för huvudmännen att försumma 
sina skyldigheter.	Skolbibliotekens utveckling den senaste tioårsperioden tyder inte på 
att lagen haft någon större effekt. Vilket tyder på att det finns fog för invändningarna 
mot den svaga skrivningen. Det är framför allt vid de mindre skolorna (mindre än 30 
elever) som bibliotek helt saknas. De flesta av dessa är landsbygdsskolor och förde-
larna med småskaligheten sker till priset av begränsade resurser. Detta betyder inte 
att det vore omöjligt att hitta rimliga lösningar för bland annat bibliotekstjänster. Mot 
bakgrund av det ofta svala intresset från skolledningens sida att inrätta skolbibliotek, 
är lagen alltför tillåtande. Om lagen ska ha önskad effekt bör bestämmelsen skärpas. 
Det är emellertid osäkert om det vore möjligt att åstadkomma en utveckling enbart 
genom lagstiftning. Sannolikt behövs både lag och evangelium. En skärpning av lagen 
bör därför kombineras med en systematisk uppföljning och tillsyn och framför allt 
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med en pedagogisk insats riktad till skolledningen om vikten av skolbibliotek som stöd 
i undervisningen.

Förslag:	Att bestämmelsen om skolbibliotek får samma lydelse som den om högskole-
bibliotek; det skall finnas tillgång till skolbibliotek vid alla grund- och gymnasieskolor. 
För tydlighetens skull bör bestämmelsen också ingå i skollagstiftningen.

Det	försummade	kulturarvet
Äldre boksamlingar finns inte enbart vid de stora universitetsbiblioteken. Också vid 
övriga bibliotek runt om i landet finns betydande historiska samlingar, t.ex. de gamla 
läroverks- och gymnasiebibliotekens bestånd. Vård och bevarande av dessa samlingar 
är på många håll eftersatt. (Något som påtalades redan av 1918 års bibliotekssakkun-
niga, SOU 1924:7). Det saknas kunskap, och resurser, att ta hand om samlingarna på ett 
adekvat sätt. Det finns inte heller någon myndighet med ett nationellt tillsynsansvar. 
I bibliotekslagen finns inga bestämmelser som rör vård och bevarande av det tryckta/
skrivna kulturarvet. Sådana bestämmelser finns inte heller i grannländernas biblioteks-
lagar. Däremot finns i den franska deklarationen anvisningar om bibliotekens ansvar 
och skyldigheter rörande vården av de historiska samlingarna. För att göra biblioteken 
uppmärksamma på sitt ansvar att bevara material för kommande generationer vore det 
lämpligt att komplettera bibliotekslagen med en paragraf som rör bevarandet. (Något 
som inte bör förväxlas med gallringsförbud). Med tanke på att det framför allt vid de 
mindre biblioteken saknas resurser att bygga upp en specialkompetens i bevarandefrå-
gor bör det finnas en nationell instans för rådgivning, kompetensutveckling och tillsyn.

Förslag:	Att bibliotekslagen kompletteras med en paragraf som definierar bibliotekens 
ansvar för äldre samlingar av nationellt eller lokalhistoriskt intresse samt att Kungl. 
biblioteket får i uppdrag att svara för rådgivning, kompetensutveckling och tillsyn. Al-
ternativt kan, i enlighet med KB-utredningens (SOU 2003:129) förslag, en särskild lag 
rörande skyddet för värdefulla boksamlingar stiftas.

Sjukhusbiblioteken
I samband med Kulturutredningens (SOU 1995:85) förslag till en bibliotekslag påta-
lade flera remissinstanser att även sjukhusbiblioteken borde omfattas av lagen. Sveriges 
Allmänna biblioteksförening ansåg att lagtexten borde kompletteras avseende lands-
tingens ansvarsområde med texten: ”Landstingen svarar för länsbiblioteken och sjuk-
husbiblioteken, samt för de skol- och högskolebibliotek som administreras av landstingen.” 
Kravet har senare upprepats från olika håll. Det är knappast rimligt att en bibliotekslag 
innehåller en komplett uppräkning av samtliga förekommande bibliotekstyper. Men 
sjukhusbiblioteken är en så etablerad och spridd företeelse att de rimligen borde näm-
nas i lagen.

Förslag:	Att § 7 ändras enligt följande: Landstingen ansvarar för länsbiblioteken, sjuk-
husbiblioteken och för biblioteken vid högskolor med landstingskommunalt huvud-
mannaskap.
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Samverkan	inom	det	allmänna	biblioteksväsendet
Enligt § 6 skall högskolebiblioteken svara för biblioteksservice inom högskolan och 
i samverkan medlandets biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice. Enligt § 7 skall 
bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka. 
Enligt § 10 skall länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek 
och andra av statens finansierade bibliotek avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna sam-
lingarna till folkbibliotekens förfogande. Däremot saknas bestämmelser om folkbib-
liotekens skyldighet att låna ut material från sina samlingar. Lånetrafiken är med andra 
ord enkelriktad. Folkbiblioteken är enbart mottagare. Det är ett historiskt faktum att 
de stora forskningsbiblioteken haft lång tid att med hjälp av skattemedel bygga upp 
stora samlingar. Forskningsbibliotekens samlingar är dessutom mer specialiserade än 
vad som normalt är fallet vid ett folkbibliotek. Det är därför rimligt att dessa samlingar, 
med rimliga undantag, ställs till förfogande för alla medborgare. Å andra sidan kan det 
finnas material i folkbibliotekens samlingar som vore av intresse för högskolebibliote-
kens låntagare. T.ex. kan äldre svenskt material saknas vid de nyare högskolorna, men 
finnas i närbeläget folkbibliotek. Att undanta folkbiblioteken från skyldigheten att låna 
ut material från sina samlingar är i någon mån att ställa folkbiblioteken utanför ett 
nationellt samarbete. Det har befarats att ett friare låneflöde skulle kunna uppmuntra 
uppkomsten av fripassagerare. Risken finns. Men givet att samtliga huvudmän tar sitt 
ansvar borde problemet vara försumbart. Lånetrafik från folkbiblioteken till högsko-
lebiblioteken är inte uttryckligen förbjuden och förekommer i viss omfattning. (Det 
statligt finansierade depåbiblioteket i Umeå svarar för en betydande låneförmedling 
av äldre svenskt material till högskolesektorn). Men en ömsesidighet i skyldigheterna 
skulle förstärka synen på biblioteksväsendet som en gemensam nationell resurs, där 
folkbiblioteken är en viktig komponent inte enbart lokalt utan även som aktör i det 
nationella biblioteksnätverket.	

Förslag:	Att lämplig lagparagraf kompletteras med bestämmelser om folkbibliotekens 
roll i det nationella lånesamarbetet.

Svag	politisk	förankring
Som framgått finns en del svagheter i den svenska bibliotekslagen som skulle kunna åt-
gärdas inom ramen för den svenska politiska och administrativa strukturen. Det finns 
emellertid ett problem, och kanske det svåraste, som inte kan lösas genom tillägg eller 
förändringar i lagtexten. Det gäller bibliotekslagens alltför svaga politiska förankring. 
Den politiska debatten i lagfrågan har inte, som i grannländerna, rört förändringar i 
lagtexten, utan lagens vara eller icke vara. Alltsedan lagens tillkomst har hotet om dess 
avskaffande varit överhängande. Något som kan ha bidragit till att urholka respekten 
för bibliotekslagen och som försvagat dess ställning. Det kan vara frestande att noncha-
lera en lag som kanske snart kommer att upphävas. Utan ett brett politiskt stöd blir även 
den mest fulländade lagtext en papperstiger. Det politiska stödet är avgörande för om 
en lag ska respekteras. Om man slutligen finge önska något vore det att bibliotekslagen 
får ett bredare och mer uttalat politiskt stöd. 
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1.	Bibliotekslagstiftning	i	Norden

Danmark
När Frank Gardner (Public Library Legislation) granskar det danska folkbibliotekssys-
temet har det gått ca sex år sedan 1964 års bibliotekslag trädde i kraft. Sedan lagens 
tillkomst har bibliotekens utveckling varit betydande. Inte enbart tack vare lagen utan 
även på grund av den gynnsamma konjunkturen. Som exempel nämner Gardner folk-
bibliotekens samlade bokbestånd, som år 1956 omfattade ca 8,5 miljoner volymer och 
som 1969 hade vuxit till drygt 17 miljoner volymer, samtidigt som de sammanlagda 
kostnaderna hade åttadubblats från 33 miljoner kronor till drygt 256 miljoner. 

Gardner, med erfarenhet av mer folktäta brittiska förhållanden, ser Danmarks kom-
munstruktur, med många små enheter, som en försvårande omständighet. Det bör 
därför framhållas, skriver Gardner, att den danska bibliotekslagstiftningen har fått an-
passas till en kommunal organisation som inte alls lämpar sig för en modern folkbiblio-
teksutveckling. Detta, anser han, har lyckats tack vare en stor sinnrikhet och genom ett 
system med generösa statsbidrag i kombination med en centralbiblioteksorganisation 
där större bibliotek bistår de mindre.

1964 års danska lag har uppfattats som en milstolpe i dansk biblioteksutveckling. Lagen 
blev förebild för den norska bibliotekslag som antogs år 1971. Också i Finland drog 
man lärdom av exemplet Danmark. I Sverige däremot vann den danska förlagan inget 
politiskt gehör, även om man i bibliotekskretsar ofta framhöll Danmark som ett före-
döme.

Danmark hade fått sin första bibliotekslag år 1920 samtidigt som den statliga tillsyns-
myndigheten inrättades. 1920 års lag innehöll bestämmelser om ett fixerat statsbidrag 
maximerat till 15 000 Dkr. (Att jämföra med de snålare tilltagna svenska statsbidragen 
om högst 400 kronor). 1920 års lag innehöll även bestämmelser om centralbibliotek. 
Lagen reviderades fortlöpande. År1931 gjordes bland annat ett tillägg som gav barn-
biblioteken rätt till statligt stöd. År 1946 infördes statsbidrag för nationella uppgifter 
såsom katalogisering och bibliografisk service. Samtidigt tillkom bestämmelser om 
författarersättning. (Författarersättningen (biblioteksafgiften) fick 1982 en separat 
lag). År 1950 antogs ”Lov nr. 264 om Folkebiblioteker”. Rubriceringen ”statsunderstödda 
bibliotek” ersattes nu med ”folkbibliotek”.	1950 års lag klargjorde att det var en kom-
munal uppgift att stödja biblioteken och att anslå tillräckliga medel. Ersättningen till 
centralbiblioteken reviderades och det infördes bestämmelser om medfinansiering 
från länen. 

1964	års	lag	om	folkbibliotek
När 1964 års bibliotekslag (Lov nr. 171 av 27. Maj 1964 om folkebiblioteker .mv.) antogs 
skedde det med stor politisk enighet. Hittills hade lagen inte föreskrivit obligatoriska 
bibliotek och många mindre kommuner var bibliotekslösa. Situationen var inte hel-
ler tillfredsställande vad avsåg barn- och skolbibliotek. Med 1964 års bibliotekslag blir 
det obligatoriskt för kommunerna att upprätta folkbibliotek med vuxenavdelning och 
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barnavdelning, antingen i egen regi, eller i samarbete med en eller flera grannkom-
muner. Lagen föreskrev också att kommuner med mer än 5 000 invånare skulle ha 
fackutbildad personal. Detta skulle vara uppfyllt senast 1969. Samtidigt förbereddes en 
kommunreform som skulle innebära att även de minsta kommunerna skulle få ett be-
folkningsunderlag om lägst 5 000 invånare. Som en följd skulle då samtliga kommun-
bibliotek ha fackutbildad personal. Kommunreformen som genomfördes år 1970 re-
ducerade antalet kommuner från 1064 till 279, (senare till 275). Avsikten med reformen 
var, liksom i Sverige, att skapa större och bärkraftigare enheter med förutsättningar att 
klara en utbyggnad av de offentliga åtagandena.

En nyhet i 1964 års lag är att den innehåller en målparagraf, enligt vilken avsikten med 
folkbiblioteken skall vara att främja och sprida kunskap, utbildning och kultur genom 
att kostnadsfritt tillhandahålla böcker och annat material. En annan förändring var att 
de fasta statsbidragsbeloppen ersattes med procentsatser. Staten svarade för 45 procent 
av driftkostnaderna upp till 275 000 kr och för 30 procent av driftkostnaderna därutö-
ver. Till Gardners förvåning fanns inte någon övre gräns. Statsbidraget var dessutom 
knutet till konsumentprisindex. (I Sverige hade statsbidraget varit oförändrat (10 000 
kr) sedan 1930).

En annan nyhet är att lagen slår fast att biblioteken skall betjäna samtliga som bor i 
Danmark. Alltså inte enbart de egna kommuninvånarna. Skolbiblioteken hade tidigare 
inte varit obligatoriska. Enligt 1964 års lag var målsättningen att skolbiblioteks skulle 
inrättas i varje skola senast den 1 april 1969. Lagen innehöll även bestämmelser om ett 
samarbete mellan folkbibliotek och skolbibliotek. (Skolbiblioteken lyfts ut ur 1993 års 
bibliotekslag och flyttas till skollagen). 

Folketingsdebatten
Under hela 1970-talet, och en bit in på 1980-talet, var bibliotekslagen föremål för en 
återkommande debatt i Folketinget. Nya lagförslag lades fram, drogs tillbaka eller själv-
dog. Fremskridspartiet, med Mogens Glistrup i spetsen, svarade för diverse utspel. År 
1976 lade partiet fram ett lagförslag i syfte att minska kostnaderna. Biblioteken var, 
enligt Fremskridspartiet , onödiga och nådde bara en liten del av befolkningen. Partiet 
föreslog därför en låneavgift om 2 kronor per utlån samt begränsningar av hur många 
böcker som fick lånas samtidigt. Övriga partier avvisade förslaget. År 1980 återkom 
Fremskridspartiet med ett nytt lagförslag där man bland annat föreslog avskaffandet 
av obligatoriska bibliotek samt en privatisering av biblioteken. Dessutom föreslogs en 
omedelbar försäljning av allt AV-material, utförsäljning av utrangerade böcker, stopp 
för inköp av nya böcker, nedläggning av bokbussar och en låneavgift om 10 kronor per 
bok. Också detta förslag röstades ned. Fremskridspartiet förde, som synes, en ”aktiv” 
bibliotekspolitik och hade dessutom år 1974 orsakat en landsomfattande debatt om 
bibliotekens inköpspolitik, genom att anklaga biblioteken för att vara marxistiska pro-
pagandaredskap.

Dåvarande kulturministern, Niels Matthiasen, hade år 1976 tillsatt en utredning (bib-
liotekskommissionen) med uppdrag att utarbeta ett förslag som skulle ersätta 1964 
års bibliotekslag. En del rabalder uppstod kring utredningens sammansättning som 
ansågs ha fått en socialdemokratisk slagsida.
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Utredningen föreslog bland annat en gemensam lag för folk- och forskningsbibliotek. 
Samt som en konsekvens, en gemensam statlig biblioteksmyndighet. På grund av den 
försämrade ekonomiska situationen, och möjligen också på grund av motståndet från 
vissa bibliotekskretsar, realiserades inte förslaget. Men folketingsdebatten fortsatte. 
Kulturministrarna avlöste varandra i rask takt. 

År 1983 röstades äntligen en ny lag igenom.	Danmark införde året därpå (1984) ett 
skatteutjämningssystem (blokktilskudd) i likhet med vad som beslutats i Sverige 1965. 
Detta medförde förändringar i bidragssystemet till folkbiblioteken. De specifika bib-
lioteksbidragen avlöstes av skatteutjämningsbidrag till kommunerna. De statliga in-
satserna för folkbiblioteken tonades ner. Vid övergången till det nya statsbidragssys-
temet infördes bestämmelser om obligatoriska biblioteksplaner, som skulle sändas till 
Kulturministeriet. Bestämmelsen avskaffades 1989. Entusiasmen över 1983 års lag var 
måttlig. 

Avgiftsfrågan
Under 1970- och 1980-talen hade bibliotekslagen, som nämnts, varit föremål för en 
återkommande politisk debatt. Framför allt fanns meningsskiljaktigheter ifråga om 
gratisprincipen. Dåvarande finansministern, Anders Andersen, hade år 1974 lanserat 
ett förslag om låneavgifter. (I likhet med Fremskridspartiet). Förslaget orsakade en 
upprörd pressdebatt. Bibliotekarforbundet gick till motangrepp och publicerade år 
1975 pamfletten ”Den sorte krone. Historien om en lånerafgift”. I förordet konstateras att 
förslaget om låneavgifter för tillfället avvärjts, men varnar för att det kan dyka upp igen. 
Farhågorna besannades.

Genom ett tillägg i lagen år 1989 tilläts kommunerna att ta ut avgift för utlån av musik-
medier och videogram samt för specialtjänster. Frågan om avgiftsbeläggning av musik-
medier fick ett snöpligt slut genom en dom i högsta instans, som slog fast att det inte var 
tillåtet att ta ut låneavgift utan tillstånd från rättighetsinnehavarna. Och något sådant 
tillstånd fanns inte. 

I december 1993 antog Folketinget en ny bibliotekslag som trädde ikraft 1994. Staten 
tog nu det fulla kostnadsansvaret för centralbiblioteken, samtidigt som bidraget höj-
des. Bidragen till folkbiblioteken slogs ihop till ett samlat utvecklingsanslag för folk- 
och skolbibliotek. Skolbiblioteken överfördes till skollagen. Universitetsbiblioteken 
blir uttryckligen en del av överbyggnaden med uppgift att förmedla material till folk-
biblioteken. Danmarks Blindebibliotek får ett nationellt uppdrag. Lagen reglerar också 
vilka maxibelopp som kan tas ut i förseningsavgift. Paragrafen om att kommunerna 
kan ta ut avgift för specialtjänster samt för utlån av musikmedier och video finns kvar. 
Närmare riktlinjer skulle utfärdas av kulturministeriet. 

Thistedfallet
Danmarks 1900-talshistoria är mer dramatisk än den svenska. De danska biblioteken 
drabbades handgripligen av ockupationen.	Chefen för den statliga biblioteksmyndig-
heten, biblioteksdirektören Thomas Dössing, arresterades 1942 anklagad för kommu-
nistisk verksamhet och antitysk propaganda. Ockupationslagarna förbjöd tyskfientlig 
verksamhet. I ett cirkulär från Undervisningsministeriet förbjöds biblioteken att låna 
ut tyskfientliga böcker. Som tyskfientlig listades bland annat Martin Andersen Nexö. 
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Frågan om allsidighet i bibliotekens bokurval bygger på en stark yttrandefrihetstradi-
tion. Bestämmelsen om allsidighet i bibliotekens bokurval fanns redan i 1920 års lag 
och upprepas i senare versioner. I nu gällande lag som antogs år 2000 anges i inlednings-
kapitlet, att kriterier för materialurvalet skall vara kvalitet, allsidighet och aktualitet. 
Urvalet skall göras utifrån dessa kriterier utan hänsyn till materialets religiösa, politiska 
eller moraliska innehåll.	

År 1977 beslöt kulturnämnden i Thisted att Bent Hallers bok ”Sabotage” inte skulle 
köpas in till biblioteket. Hallers tidigare bok ”Katamaranen” hade väckt en del uppstån-
delse för den nattsvarta skildringen av vissa ungdomars eländiga uppväxtvillkor. Men 
”Katamaranen” hade köpts in både till barn- och vuxenavdelningen. Kulturnämnden 
i Thisted förbjöd nu bibliotekarierna att köpa in ”Sabotage”, med hänvisning till att 
bokens kvalitet var undermålig. 

Thistedfallet ställde frågan, om vem som avgör vad som skall köpas in, på sin spets. 
Vem hade ansvaret? De fackutbildade bibliotekarierna eller kommunpolitikerna? En-
ligt bibliotekslagen var det bibliotekschefen som ansvarade för bokurvalsprocessen. 
Bibliotekschefen var i sin tur ansvarig inför kulturnämnden för att det vid urvalet togs 
hänsyn till allsidighet och kvalitet och att politiska, moraliska eller religiösa hänsyn inte 
fick styra.	

Bibliotekarforbundet ansåg att Thisteds kommun hade brutit mot bibliotekslagen ge-
nom att ingripa och förbjuda inköp av en enskild titel. Och stämde kommunen. Vestre 
Landsret avgjorde frågan till kommunens fördel. Rätten ansåg det helt klart att kom-
munstyrelsen kunde fastställa riktlinjer för bokurvalet och att kommunstyrelsen i sista 
hand kunde avgöra huruvida bokurvalet gjordes i enlighet med lagen.

Bibliotekarforbundet valde att inte överklaga domen. Frågan väckte en intensiv debatt 
i pressen. Förbundet publicerade pamfletten ”Fra Thisted til Christiansborg” som åter-
gav delar av pressdebatten samt en rad andra inlägg i frågan. Förbundet uttryckte far-
hågor att domen skulle kunna uppmuntra till ytterligare ingrepp i bokurvalsprocessen 
och att rädslan för liknande ingrepp skulle kunna leda till en icke önskvärd självcensur 
bland bibliotekarierna. Det hela lugnade ned sig. Huruvida händelsen i Thisted ledde 
till en försiktighet och självcensur bland de danska bibliotekarierna är svårt att leda i 
bevis.

En	bibliotekslag	för	ett	nytt	årtusende
År 2000 antogs den nu gällande lagen, ”Lov om biblioteksvirksomhed. Lov nr 340 af 
17/05/2000”. Även denna gång med stor politisk enighet. Samtliga partier, med undan-
tag av yttersta högern, ställde sig bakom lagförslaget. Den nya lagen fick i likhet med 
1964 års bibliotekslag ett positivt mottagande. Musikutlåning blev obligatorisk och 
det ställdes kvantitativa krav på internetuppkoppling. Nya IT-baserade tjänster skulle 
erbjudas avgiftsfritt. Staten anslog medel. Biblioteken förutsattes få intäkter genom 
att erbjuda tjänster till näringslivet. Staten träffade avtal med Kommunernes Lands-
forening att biblioteken skulle dra in inkomster på 60 miljoner kr samtidigt som sta-
ten ökade statsbidraget till kommunerna med 100 miljoner kr. Ett belopp som borde 
tillfalla biblioteken, vilket dock i slutändan avgjordes av kommunerna. Den lag som 
trädde i kraft år 2000 är mer omfattande än grannländernas och i vissa stycken detal-
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jerad. Lagen omfattar folkbibliotek samt statliga bibliotek och bibliotek som erhåller 
bidrag från staten. 

Lagens första kapitel rör folkbibliotekens målsättning och verksamhet. Målsättingspa-
ragrafen från 1964 års lag utvidgas. Biblioteken ska nu tillhandahålla böcker, tidskrifter, 
ljudböcker och annat material, t ex musikmedia och elektroniska informationsresur-
ser, såsom Internet och multimedia. 

Paragraf	2 anger att biblioteken skall uppnå målet genom att kvalitet, allsidighet och 
aktualitet skall styra materialurvalet. Urvalsprocessen skall ske enbart utifrån dessa kri-
terier, utan religiösa, moraliska eller politiska avväganden. 

Paragraf	3	anger att kommunerna är skyldiga att, eventuellt i samarbete med andra 
kommuner, erbjuda bibliotek med barn- och vuxenavdelning. Kommunen skall i möj-
ligaste mån erbjuda bibliotekstjänster till dem som inte själva kan komma till bibliote-
ket. Öppettiderna skall anpassas till användarnas behov. Filialer och andra betjänings-
ställen ska inrättas där det finns behov utifrån kommunens storlek och förutsättningar. 
Bibliotekschefen skall ha relevant yrkesmässig bakgrund.

I första kapitlet anges dessutom att kulturministern, efter förhandlig med den kom-
munala parten, kan fastställa närmare bestämmelser om folkbibliotekens material och 
utnyttjandet av detta. Vidare anges att folkbiblioteken skall vara öppna att utnyttjas på 
plats och för utlån. Folkbiblioteken skall, genom deltagande i lånesamarbetet, sträva 
efter att skaffa fram det material som det enskilda biblioteket saknar. Kommunens folk-
bibliotek skall samarbeta med kommunens skolbibliotek. Folk- och skolbibliotek ska 
utnyttja samma katalogiseringssystem. 

I andra kapitlet regleras de statliga biblioteksuppgifterna. Inledningsvis anges att staten 
skall främja samarbetet inom biblioteksväsendet samt verka för att användarna genom 
folkbiblioteket får tillgång till de statliga bibliotekens samlingar. I avsnittet regleras 
också centralbibliotekens uppgifter och finansiering. Enligt paragraf 12 svarar staten 
för centralbibliotekens finansiering. Anslaget fastställs årligen i finansloven.

Staten finansierar en rad bibliotek med uppgift att tillhandahålla bibliotekstjänster 
inom utbildning och forskning.	De statliga biblioteken skall vara tillgängliga för alla att 
utnyttja på plats samt för utlån av material. De statliga biblioteken ingår i det allmänna 
lånesamarbetet.

Statsbiblioteket (Aarhus) skall fungera som nationell resurs för folkbiblioteken genom 
att ställa böcker och annat material till förfogande. Statsbiblioteket har också i uppgift 
att fungera som centralt depåbibliotek för folkbiblioteken. Danmarks Blindebibliotek 
skall fungera som nationell resurs för folkbiblioteken genom att framställa material 
med särskild hänsyn till synskadades informationsbehov.

I övrigt svarar staten för framställning av nationalbibliografin som ingår i den natio-
nella samkatalogen. Staten skall också främja att den nationella samkatalogen i största 
möjliga utsträckning görs tillgänglig via Internet. Staten kan vidare lämna bidrag till 
bibliotekstjänster för särskilda grupper samt för utvecklingsinsatser inom folk- och 
skolbiblioteksområdet. 
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Tredje kapitlet innehåller vissa särskilda bestämmelser. T.ex. att utnyttjandet av biblio-
tekens tjänster skall vara avgiftsfria, men att vissa specialtjänster kan avgiftsbeläggas. 
Kommunerna kan dessutom sälja bibliotekstjänster, om detta inte i orimlig omfattning 
går ut över de allmänna åtagandena. Om dessa tjänster erbjuds i konkurrens med den 
privata marknaden skall priserna vara marknadsmässiga för att inte snedvrida konkur-
rensen.

Vidare regleras övertidsavgifterna. Lagen anger ett högsta belopp för vad som får tas ut 
i förseningsavgift. Beloppen är föremål för årlig översyn. En kommun kan också kräva 
ersättning från annan kommun för en kommuninvånares lån av material. Ersättningen 
skall erläggas av kommunen inte av låntagaren. Vidare regleras de statligt finansierade 
bibliotekens uppgifter och skyldigheter gentemot folkbiblioteken samt i vilka fall de 
kan kräva ersättning. Här regleras också rutinerna vid indrivning av obetalda övertids-
avgifter.

Den	statliga	biblioteksmyndigheten
”At the same time, State control should not, and must not, if public libraries are to flourish, 
exercise too rigid a supervision. Public libraries are essentially instruments of informal 
education and culture, and a subtle balance must be sought between achievement of a 
minimum standard on the one hand, and local sensibility to local needs on the other”. 
(Gardner, Public Library Legislation)

Den statliga folkbiblioteksmyndigheten (Bibliotekstilsynet) inrättades i samband med 
1920 års bibliotekslag. Tilsynets uppgifter var att kontrollera att biblioteken verkade i 
enlighet med lagen, att fördela statsbidragen samt att svara för rådgivning. 

Gardners bedömning är att en central biblioteksmyndighet är av största vikt för att 
främja att lagen genomförs. Dessutom kräver fördelningen av statsbidrag en central in-
stans och förekomsten av statsbidrag kräver någon form av övervakning och kontroll. 
Men han framhåller också den svåra balansen mellan en central övervakande instans 
och det lokala initiativet.

Gardner refererar till dåvarande biblioteksdirektören, Erik Allerslev Jensen, som fram-
hållit statens engagemang i folkbiblioteksverksamheten som en garant för ett obero-
ende bokurval grundat på principen om varje medborgares tillgång till material som 
speglar alla åsikter. (Detta var före Vestre Landsrets dom i Thistedfallet). Men det tyngs-
ta argumentet för en statlig inblandning, enligt Allerslev Jensen, var det faktum att ett 
statligt stöd bidrar till en stabilare utveckling. Som exempel nämns USA, där biblio-
teken under 1930-talets ekonomiska kris utsattes för drastiska budgetnedskärningar.	
En liknande ekonomisk kris i Danmark skulle sannolikt också ha inneburit nedskär-
ningar, medger Allerslev Jensen, men inte så godtyckliga.

Den danska folkbiblioteksmyndigheten har nästan undantagslöst haft en stark ställ-
ning. Visserligen försvagades dess auktoritet i samband med 1970-talets kommunre-
former, som gjorde kommunerna större och mäktigare samt genom 1980-talets skat-
teutjämningsreformer som gjorde statsbidragsvapnet trubbigare. Men genom att an-
passa verksamheten i takt med omvärldsförändringarna har myndigheten, av allt att 
döma, återtagit ledartröjan.	
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Biblioteksmyndigheten har sedan den inrättades utsatts för återkommande omorgani-
sationer.	I början av 1990-talet slogs Bibliotekstilsynet samman med Riksbibliotekar-
embedet och bildade Statens Bibliotekstjeneste, som år 1997 blev Biblioteksstyrelsen. 
Biblioteksstyrelsens uppdrag har senare utvidgats och BS ombildades år 2008 till Sty-
relsen for Bibliotek og Medier. 

Bibliotek og Medier är Kulturministeriets myndighet för det offentliga biblioteksvä-
sendet, med uppgift att svara för utveckling, administration av de statliga bidragen och 
av bibliotekslagen. Bibliotek og Medier administrerar även författarersättningen (bib-
lioteksafgiften). Därutöver har myndigheten en del förvaltnings- och kontrolluppgif-
ter inom radio- och TV-området samt administrerar det statliga distributionsstödet till 
tidningar och tidskrifter. Myndighetens ansvar och befogenheter regleras i den årliga 
finansloven (budgetpropositionen). Biblioteksstyrelsen upprättade år 2006 ett kon-
trakt med Kulturministeriet (Resultatkontrakt, Biblioteksstyrelsen 2007-2010), som 
närmare anger inriktningen på verksamheten.

Kontraktet, som inte är ett rättsligt dokument i egentlig mening, utan snarare ett po-
licydokument, anger vilka uppgifter myndigheten förväntas genomföra. Enligt kon-
traktet skall Biblioteksstyrelsen bland annat verka för att biblioteken får en central roll i 
kunskapssamhället och erbjuda medborgarna tillgång till moderna innovativa biblio-
tek. Bibliotekens roll som lokala centra för kunskap och kultur skall stärkas.	Biblioteks-
styrelsen skall medverka i utformningen av en digitaliseringspolitik med kvantitativa 
mål för biblioteken. Biblioteksstyrelsen medverkar även i nationella läsfrämjande in-
satser.

Den danska statliga bibliotekspolitiken pekar i riktning mot ett starkt sammanhållet 
biblioteksväsen. Danmark genomförde år 2007 en strukturreform med målet att ingen 
kommun skulle ha mindre än 30 000 invånare. Antalet kommuner minskade från 271 
till 98.	Amtskommunerna avskaffades och ersattes av fem storregioner. Strukturrefor-
men innebar också en omfördelning av uppgifter mellan nationell, regional och lokal 
nivå.	

För bibliotekens vidkommande innebar reformen en del genomgripande föränd-
ringar.	Bibliotekskommunerna blev större och färre. Antalet centralbibliotek minskas 
gradvis från 16 till sex, när reformen får fullt genomslag år 2010. 

Den danska biblioteksmyndigheten är inte bara resursstarkare än grannländernas 
motsvarigheter.	Den har dessutom ett mer uttalat politiskt stöd. (Troligen finns ett 
samband). Balansen mellan att uppnå en viss standard och lyhördheten för lokala för-
utsättningar, som Gardner framhöll som önskvärd, är en balansgång som den statliga 
myndigheten, av allt att döma, har lyckats med. Kanhända genom att, från tid till an-
nan, ompröva karaktären av de statliga insatserna. Kanhända finns förklaringen i den 
hållning som Biblioteksstyrelsen ger uttryck för i resultatkontraktet, att utvecklingen 
inom bibliotekssektorn nu kräver att fler uppgifter löses på nationell nivå och att färre 
nationella uppgifter distribueras till centralbiblioteken.	
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Finland	
Frank Gardners beskrivning av de finska folkbiblioteken, (Public Library Legislation) 
baseras bland annat på en rad personliga besök. Hans beskriver landet som glest befol-
kat och med ytterst ogynnsamma förutsättningar för en biblioteksverksamhet. Som 
om det inte vore nog med det, tillägger han, Finland är visserligen ett vackert land som-
martid, ”But the winters are long and lonley”.

Gardners reaktion bör ses mot bakgrund av den engelska bibliotekstraditionen, där 
storleksdiskussionen, dvs. frågan om vilket befolkningsunderlag som krävs för en ef-
fektiv biblioteksverksamhet, har haft ett stort utrymme i lagstiftningsdebatten. Trots de 
ogynnsamma förutsättningarna, konstaterar Gardner, har Finland utvecklat en biblio-
teksverksamhet som väcker avund även i Västeuropa. Bibliotekslokalerna är utmärkta 
och dessutom välutrustade. Anslagen för verksamheten ligger på en rimlig nivå. 

Statsbidrag till folkbiblioteken infördes år 1921. Samtidigt inrättades en statlig bib-
lioteksmyndighet. Sju år senare (1928) fick Finland sin första bibliotekslag som bland 
annat fastställde biblioteksmyndighetens ansvar, nämligen att övervaka och utveckla 
folkbiblioteksväsendet. Lagen hade emellertid ett par defekter. Dels saknades anvis-
ningar om samarbete mellan olika bibliotek.	Dels angavs ett fixerat bidragsbelopp, 
som efterhand kom att urgröpas av inflationen. Bidraget blev slutligen så urholkat att 
många kommuner inte fann det mödan värt att ansöka om medlen. 

När lagen reviderades år 1961 uteslöts bestämmelserna om fasta belopp. Skolbibliote-
ken lyftes ut. Och har därefter inte återinförts. 1961 års bibliotekslag, var enligt Gardner, 
”liberal and progressive”. Den innebar inte minst ett uppsving för landsbygdens bib-
liotek genom att bidragssystemet tog särskild hänsyn till de glesbefolkade områdena.	
Statsbidrag kunde nu uppgå till ca 60 procent av driftkostnaderna. Redan år1968 hade 
antalet biblioteksanvändare ökat från 740 000 per år (16 procent) till 1,2 miljoner (26 
procent) av befolkningen. Utlåningen hade ökat från 15,5 miljoner volymer till 27,4 
miljoner per år.

Som Else Granheim konstaterar, (Biblioteklovgivning i Europa, 1995) var 1928 och 1961 
års bibliotekslagar rena statsbidragslagar som reglerade villkor för kommunerna att 
erhålla bidrag för biblioteksverksamheten. Som villkor gällde bland annat att kom-
munen skulle ha en biblioteksstyrelse samt ett godkänt reglemente. Lagen gällde enbart 
de kommuner som mottog statsbidrag. Kommuner som inte tog emot några bidrag 
omfattades inte av lagen. 

Delar av bibliotekslagen reviderades efterhand. En ny lag trädde i kraft år 1986. Den nya 
lagen var inte en statsbidragslag. Statsbidragsbestämmelserna hade redan 1979 flyttats 
till ”Lagen om statsbidragsandelar”. Bibliotekslagen inleddes nu med en målparagraf, 
som i allt väsentligt har stått sig i senare versioner. Enligt 1998 års lag är syftet med de all-
männa bibliotekens biblioteks- och informationstjänster att främja befolkningens lika 
möjligheter till bildning, litterära och konstnärliga intressen, fortlöpande utveckling 
av kunskaper och färdigheter samt medborgerliga färdigheter, internationalisering och 
livslångt lärande. Dessutom har målparagrafen kompletterats med att biblioteksväsen-
det också bör arbeta för att virtuella och interaktiva nättjänster samt deras kulturrela-
terade innehåll utvecklas.
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Regeringens	proposition	till	Riksdagen	1997
Nu gällande bibliotekslag antogs år 1998. I sin proposition till riksdagen motiverar 
regeringen lagförslaget, nämligen att främja lika möjlighet och tillgång för alla med-
borgare till moderna och högklassiga biblioteks- och informationstjänster, oavsett 
bostadsort och ekonomiska förutsättningar. Syftet med lagen är också att reglera den 
statliga regionalförvaltningen avseende biblioteksväsendet samt utvärderingen av bib-
lioteks- och informationstjänsterna. 

Regeringen framhåller att Finland har ett – internationellt sett – högstående och ef-
fektivt kommunalt bibliotekssystem. Det är, betonar regeringen, unikt att biblioteks-
tjänster i ett glesbefolkat land är så jämlika. Anledningen till att man byggt upp ett 
så framstående biblioteksväsen skall ses mot bakgrund av 1961 års bibliotekslag som 
ställde upp målen och skapade möjligheter för en utveckling. Vidare framhålls att sta-
tens finansiering till bibliotekens drift och anläggningskostnader varit betydande, även 
om andelen under senare år minskat. En annan betydande faktor, som framhålls ha 
bidragit till utvecklingen, är förekomsten av välutbildad personal. 

De	viktigaste	reformförslagen
Regeringen betonar att biblioteken har en viktig och mångsidig bildningsuppgift. En 
stor del av det intellektuella arvet finns i böcker, tidningar, ljud- och bildupptagningar 
etc. Biblioteken ger var och en, i en alltmer internationaliserad värld, möjlighet att ut-
veckla sig som individ, som medlem i ett demokratiskt fungerande samhälle samt i 
arbetslivet. De allmänna biblioteken svarar inom sitt område för den princip som ut-
trycks i regeringsformen 13§ 2 mom. ”det allmänna skall, enligt vad som närmare stad-
gas genom lag, säkerställa lika möjligheter för var och en att utan hinder av medellöshet 
enligt sin förmåga och sina särskilda behov erhålla annan än grundläggande utbildning 
samt utveckla sig själv”

Biblioteksservicen är, fastslår regeringen, en kommunal bastjänst, vilket betyder att den 
är statsbidragsberättigad. Detta innebär också att kommunerna har skyldighet att till-
handahålla bibliotekstjänster. Lagförslaget slår därför fast att det är kommunernas upp-
gift att ordna biblioteks- och informationstjänster. Vilket endast innebär att nuvarande 
praxis skrivs in i lagen. En ny komponent i lagen är bestämmelserna om utvärdering. 
Utvärdering, framhålls i propositionen, är ett centralt verktyg för att säkra kvaliteten 
och en riksomfattande jämförbarhet i fråga om biblioteks- och informationstjänster. 
Enligt förslaget åläggs kommunerna att systematiskt granska sin verksamhet.

I propositionen definieras den statliga förvaltningen och slår fast att Undervisnings-
ministeriet ska vara statlig myndighet för biblioteks- och informationstjänster och att 
länsstyrelsen ska vara regional förvaltningsmyndighet. Vid sin beredning av proposi-
tionen ställer sig kulturutskottet i allt väsentligt bakom regeringens förslag. Dock med 
tilläggen att biblioteksväsendet också bör arbeta för att virtuella och interaktiva nät-
tjänster så att deras kulturrelaterade innehåll utvecklas. Kulturutskottet anser också 
att samiska befolkningsgruppers behov skall beaktas av kommuner inom det samiska 
området. I sitt yttrande tar utskottet tillfället i akt att kommentera de bristfälliga skol-
biblioteken och framhåller vikten av att folkbiblioteken utvecklar sin verksamhet i nära 
samarbete med skolorna.
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Bibliotekslag	4.12.1998/904
Den nya lagen får ett massivt politiskt stöd. Bibliotekslagen omfattar biblioteks- och 
informationstjänster vid kommunala (allmänna) bibliotek samt det nationella och re-
gionala stödet av dessa tjänster.	Skolbiblioteken nämns inte, men omfattas rimligen av 
samarbetskravet i paragraf 4.

Paragraf	3	föreskriver att kommunerna skall svara för biblioteks- och informations-
tjänster i egen regi eller i samverkan med andra kommuner. Kommunerna skall svara 
för att tjänsterna motsvarar vad som bestäms i lagen. Användarna skall ha tillgång till 
personal inom området biblioteks- och informationstjänster samt till material och ut-
rustning som hålls aktuell.

Paragraf	4	anger att de allmänna biblioteken ska samarbeta med andra allmänna bib-
liotek samt med vetenskapliga bibliotek och bibliotek vid läroanstalter som en del av ett 
nationellt och internationellt nät av biblioteks- och informationstjänster. I paragrafen 
regleras även central- och landskapsbibliotekens uppgifter.

Enligt	paragraf	5	skall utnyttjandet av bibliotekets egna samlingar vara avgiftsfria. Av-
giftsfriheten omfattar även fjärrlån som förmedlas från central- eller landskapsbiblio-
tek. För övriga tjänster kan biblioteken ta ut en avgift motsvarande självkostnadspris. 
Om särskilda skäl föreligger kan en högre avgift tas ut.

Paragraf	6	handlar om utvärdering och ålägger kommunerna att utvärdera de biblio-
teks- och informationstjänster som de bedriver. Avsikten med utvärderingen är att för-
bättra och främja en utveckling av verksamheten samt att höja kvalitet och effektivitet.

Ministeriet fattar beslut om utvärdering på riksnivå samt internationella utvärderingar. 
Ministeriet tillammans med länsstyrelserna svarar för genomförandet. Kommunerna 
är skyldiga at delta. Utvärderingsresultaten skall offentliggöras.

Paragraf	7	reglerar den statliga förvaltningen av biblioteks- och informationstjänster. 
Statlig förvaltningsmyndighet är berört ministerium, (f.n. Undervisningsministeriet).	
Statlig regional förvaltningsmyndighet är länsstyrelsen.

Paragraf	8	innehåller särskilda bestämmelser. Biblioteksväsendet skall ha tillräckligt 
många anställda med utbildning inom biblioteks- och informationsområdet. Bestäm-
melser om behörighetsvillkoren utfärdas genom förordning. Ministeriet kan, om sär-
skilda skäl föreligger, bevilja dispens.

Paragraf	9	innehåller bestämmelser om statsbidrag till biblioteksverksamhet. Kom-
munerna beviljas statsbidrag för drift- och anläggningskostnader som regleras i Lagen 
om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1998/635). Lagen reglerar 
statsbidrag till folkbiblioteksverksamheten. Statsbidrag ges till driftkostnader och till 
anläggningskostnader/investeringar. Bidraget till drift baseras på antalet invånare i 
kommunen och det per invånare fastställda beloppet. Beloppen räknas om vart fjärde 
år enligt ett detaljerat regelverk och fastställs av Ministeriet. Dessutom anpassas bidra-
gen till glesbefolkade kommuner och skärgårdskommuner med hänsyn till att biblio-
teksverksamhet i små kommuner relativt sett är kostsammare.
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Som grund för beräkningen av statsbidragets storlek ingår löner, bok- och materialin-
köp, administrativa kostnader, inventarier, hyra, bokbuss och ev. bokbåt. Tätbefolkade 
kommuner får ca 30 procent av kostnaderna täckta av staten medan landsbygdskom-
muner kan få ca 60 procents täckning.

Kommunerna kan även få bidrag för nybyggnad, förvärv, omfattande reparation eller 
motsvarande åtgärder för bibliotekslokaler. Statsbidrag beviljas enligt särskilda beräk-
ningsgrunder. Undervisningsministeriet fastställer årligen beloppen som baseras på 
den genomsnittliga kostnaden för genomförda byggprojekt. I samband med bered-
ningen av statsbudgeten gör Undervisningsministeriet en finansieringsplan för an-
läggningsprojekt rörande undervisnings- och kulturverksamhet för de följande fyra 
åren. Finansieringsplanen omfattar de anläggningsprojekt som skall genomföras un-
der planeringsperioden. 

1998	års	biblioteksförordning
Med stöd i bibliotekslagen utfärdade Undervisningsministeriet en biblioteksförord-
ning som preciserar centralbibliotekets, landskapsbibliotekens och länsstyrelsernas 
uppgifter. Dessutom preciseras behörighetsvillkoren.

Centralbiblioteket (Helsingfors stadsbibliotek) ska vara central för en nationell	fjärr-
låneverksamhet samt främja samarbetet mellan de allmänna biblioteken och de veten-
skapliga biblioteken.

Landskapsbiblioteken har till uppgift att stödja informations- och fjärrlånetjänster 
för de allmänna biblioteken inom sitt område samt att utveckla informationstjänsten 
inom verksamhetsområdet.

Länsstyrelsens uppgifter är att i samråd med berört ministerium följa och främja de 
biblioteks- och informationstjänster som medborgarna har behov av samt utvärdera 
tjänsternas tillgänglighet och kvalitet. Vidare skall länsstyrelsen främja regionala, na-
tionella och internationella utvecklingsprojekt samt i övrigt utföra de arbetsuppgifter 
som ministeriet ålagt länsstyrelsen.

Behörighetsvillkor
Enligt förordningen skall minst två tredjedelar av bibliotekspersonalen ha högskole-
examen, institutexamen eller yrkesinriktad grundexamen med minst 20 veckors äm-
nesstudier inom området biblioteks- och informationstjänster. Den som ansvarar för 
kommunens biblioteks- och informationstjänster skall ha högre högskoleexamen, i 
vilken ingår, eller utöver vilken har slutförts, minst 35 veckors ämnesstudier inom om-
rådet biblioteks- och informationstjänster. 

Kompetenskraven fick ett starkt stöd av kulturutskottet, som dessutom framhöll att 
den ökande informationshanteringen ställer allt större krav på bibliotekspersonalens 
yrkeskompetens. Utskottet pekade även på behovet av kontinuerlig fortbildning.

(Under 2009 förbereds en skärpning av behörighetsvillkoren så att minst 45 procent av 
bibliotekspersonalen ska ha högskoleutbildning. Avsikten med de skärpta kraven är att 
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säkerställa att också personalen på närbibliotek/filialer har en tillräckligt hög utbild-
ningsnivå efter kommunsammanslagningarna. Enligt den pågående kommun- och 
servicestrukturreformen (KSSR) är avsikten att skapa enheter med minst 20 000 invå-
nare. År 2009 minskade antalet kommuner med 67 till för närvarande 348 kommuner. 
Reformen beräknas pågå ytterligare två år).

Framgångsrecept?
Den finska bibliotekslagen har starkt politiskt stöd. Till skillnad från många andra län-
der har stödet inte stannat vid ord, utan uttalandena har kompletterats med en sub-
stantiell och långsiktig statlig finansiering. Finland har sedan 1928, då den första biblio-
tekslagen antogs, hållit fast vid ett system med generella statsbidrag till folkbiblioteken. 
Vilket sannolikt skapat förutsättningar för en hög och jämn biblioteksstandard. Visser-
ligen har statsbidragen efterhand minskat, men de utgör fortfarande en stabil grund för 
driften av de kommunala biblioteken. Genom modellen med generella statsbidrag har 
man undvikit en kortsiktig projektkultur. Finland ligger i topp vad avser utnyttjande 
och utlåningstal, inte bara vid en nordisk utan även vid en internationell jämförelse. 
Man kan inte utesluta ett samband mellan å ena sidan en lag i kombination med gene-
rella statsbidrag och å andra sidan det höga utnyttjandet. Värt att notera är att sedan år 
1970 har antalet biblioteksenheter minskat drastiskt. 1970 fanns ca 3 000 enheter, med 
en utlåning om 7 lån per invånare. År 2008 fanns 885 fasta enheter samt 166 bokbussar. 
Utlåningen hade, trots det kraftigt minskade antalet enheter, ökat till 20 lån per invå-
nare. Ett faktum som indikerar att det inte finns ett entydigt samband mellan ett stort 
antal enheter och hög utlåning.

På Undervisningsministeriet framhåller man betydelsen av att biblioteksverksamhe-
ten har status som basservice, vilket, som nämnts, innebär att den är statsbidragsberät-
tigad. Basservice är de tjänster som anses nödvändiga och därmed också föremål för 
statsstöd.

I 1998 års lag infördes bestämmelser om utvärdering samt anvisningar för hur de skulle 
genomföras. De tidigare inspektionerna avskaffades under 1990-talet och man fokuse-
rade i stället på utvärdering och utveckling. Bestämmelserna om utvärdering förefaller 
vara en elegant lösning på den kompetenskonflikt mellan stat och kommun som lig-
ger latent i länder med ett starkt kommunalt självstyre. Utvärderingarna ger staten en 
möjlighet att följa utvecklingen, liksom de ger den enskilda kommunen en metod att 
bedöma sin biblioteksverksamhet. 

Uppstår då inte konflikter? Nej, menar man på Undervisningsministeriet, kritik kan 
ogillas av kommunerna, men det gäller att ha ett bra samarbete och att använda utvär-
deringen som ett underlag för dialog för att rätta till eventuella brister. Utvärderingarna 
används aktivt av ministeriet. Det pågår dessutom ett arbete vid ministeriet att utforma 
kvalitetsnormer. Men påpekar man, det är förenat med svårigheter att fastställa ge-
mensamma standards/normer med så olika kommunala förhållanden. Idealtillståndet 
vore, anser man, kommuner med ett befolkningsunderlag på minst 20 000 invånare. 
(Vilket är på väg att bli verklighet genom den pågående kommunreformen).

Inte heller har kompetenskraven orsakat några större problem. Visserligen har de ifrå-
gasatts av Kommunernas intresseorganisation. Men det råder enighet om att kompe-
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tenskraven bidragit till en professionalisering. Frågan har inte ställts på sin spets, men 
om så skedde, skulle det nog bli komplicerat, enligt ministeriets bedömning.

En bidragande orsak till den harmoni som förefaller råda mellan stat och kommun i 
fråga om folkbiblioteken kan vara att staten lämnar generösa bidrag till drift och inves-
teringar. Med andra ord, staten svarar för en väsentlig del av kostnaderna för folkbib-
lioteken. Det uppfattas därför inte stötande att staten reglerar delar av verksamheten. 
Utöver de generella bidragen lämnas bidrag till investeringar inom folkbiblioteksom-
rådet med ca 6 miljoner Euro per år. Sedan år 1995 har staten dessutom anslagit ca 1,4 
miljoner Euro till utvecklingen av nättjänster. Ca 800 000 Euro per år finns till förfo-
gande för försöksverksamhet.

Norge
”For purposes of local government, Norway is an extremely difficult country to adminis-
ter”, skriver Frank Gardner inledningsvis i sitt avsnitt om Norge. (Public Library Le-
gislation). Och fortsätter han: en stor del av landet är täckt av fjäll, med djupa skogar i 
öster och en taggig kustlinje med fjordar som sträcker sig långt in i landet. En tredjedel 
av ytan ligger ovanför polcirkeln. Norge är glest befolkat med endast 11.5 invånare per 
kvadratkilometer. I få länder torde de geografiska hindren, för att bedriva en folkbib-
lioteksverksamhet, vara större än i Norge. 

När Gardner granskar det norska biblioteksväsendet under sent 1960-tal finns drygt 
1 200 folkbibliotek. Mer än hälften har ett öppethållande som understiger två timmar 
per vecka.	Endast i 74 av landets 450 kommuner finns yrkesutbildad biblioteksperso-
nal. Att utveckla en jämlik folkbiblioteksverksamhet är förenat med stora svårigheter. 
Trots geografiska och ekonomiska hinder har man lyckats hantera problemen, anser 
Gardner. Men utvecklingen hade varit ojämn. Enligt dåvarande norske biblioteksdi-
rektören, Anders Andreassen, (Libraries for the People, 1968) var det norska biblioteks-
väsendet ledande i Skandinavien under 1900-talets första decennier. Och starkt influ-
erat av brittisk och amerikansk biblioteksutveckling. Därefter kom utvecklingen av sig. 
Bortsett från att sociala och ekonomiska faktorer var mer vanskliga i Norge, så var det 
otvivelaktigt så, menar Andreassen, att i granländerna fanns en lagstiftning som drog 
upp riktlinjer för struktur och utveckling av folkbibliotekssystemen långt innan detta 
blev möjligt i Norge.

1935	års	lag	om	folkbibliotek
Norge fick sin första bibliotekslag 1935, dvs. åtskilliga år senare än Danmark och Fin-
land. Kärnfrågan i 1935 års lag var stödet till centralbiblioteken (i dag fylkesbibliotek). 
Lagen lade grunden till en långsiktig utveckling av en infrastruktur. Större folkbibliotek 
kunde ansöka om att få bli centralbibliotek och ministeriet avgjorde om de hade till-
räckliga förutsättningar. Utbyggnadstakten var långsam och medgav endast tillkom-
sten av ett centralbibliotek per år. Mellan åren 1935 och 1947 inrättades tio centralbib-
liotek.

1947	års	lag	om	folk-	och	skolbibliotek
1935 års lag ersattes av den lag som trädde i kraft år1947. Med den nya lagen togs ett steg 
i utvecklingen mot ett landsomfattande och sammanhållet folkbiblioteksväsen. Enligt 
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1947 års lag var varje kommun skyldig att ha folkbibliotek. Det blev också obligatoriskt 
för varje skola att ha ett skolbibliotek. Lagen fastställde att varje kommun var skyldig att 
avsätta minst 25 öre per invånare till folkbiblioteksverksamheten. Statens bidrag kunde 
uppgå till 100 procent till mycket små kommuner och 50 procent för de kommuner 
vars biblioteksutgifter översteg 3 000 kronor. De statiga bidragen till centralbiblioteken 
räknades upp. Lagen ledde även till en ökning	av kommunernas bibliotekssatsningar. 
Men inflationen urholkade snart statsbidragsbeloppen och redan 1955 var det dags för 
en ny revidering.	

1955	års	lag	om	folk-	och	skolbibliotek
Den lag som trädde i kraft år 1955 omfattade även den folk- och skolbibliotek. Lägsta 
belopp för kommunernas satsningar höjdes nu till 50 öre per invånare. Lagen öppnade 
möjligheten för samarbete mellan kommuner att gemensamt organisera folkbiblio-
teksverksamheten. Detta innebar dock inte att man fick underskrida minimibeloppet 
om 50 öre per invånare. Villkor för statsbidragen var att utlåningen skulle vara avgifts-
fri, biblioteket skulle ha personal med godkänd utbildning och lokalerna skulle vara 
ändamålsenliga. Bidragen till centralbiblioteken höjdes till 25 000 kr per år.

Enligt lagen skulle varje landsbygdsskola, eller stadsdistrikt där folkbiblioteket saknade 
barnavdelning, ha ett skolbibliotek. Det årliga kommunala anslaget fick inte understiga 
75 kronor. Villkor för statsbidrag var bland annat att eleverna skulle få utnyttja biblio-
teket avgiftsfritt. Statsbidrag till folk- och skolbibliotek beviljades för bokinköp. Enligt 
bestämmelserna kunde statsbidraget uppgå till motsvarande belopp som kommunen 
satsade. Som villkor gällde att böckerna måste köpas från Biblioteksentralen, som då 
var en integrerad del av de statliga biblioteksinsatserna.	

1955 års lag var betydelsefull framför allt för de små biblioteken. Miniminormerna var 
satta med hänsyn till vad kommunerna kunde tänkas ha råd med. Lagen blev en grund-
sten i biblioteksutvecklingen genom att fastställa en nivå med hänsyn till de svagaste 
kommunerna, men som på intet sätt hindrade de bättre bemedlade till satsningar utö-
ver miniminormen. Eller, som Gardner uttryckte saken: ”The Act is the main buttress of 
the public library service, guaranteeing a minimum service in the most difficult conditions, 
and in no way hampering the larger authorities in providing better service, up to the highest 
standards.”

I sin historik över den norska folkbiblioteksutvecklingen (Biblioteklovgivning i Euro-
pa), bekräftar Else Granheim Gardners iakttagelser och menar att det mot bakgrund av 
den nivå som de norska folkbiblioteken befann sig vid krigsslutet 1945 var nödvändigt 
med en lagstiftning som fastställde miniminivåer för de kommunala satsningarna. Att 
efterkrigstiden präglades av täta revideringar av lagen skall ses mot bakgrund av den allt 
snabbare samhällsutvecklingen. Det dröjde heller inte länge förrän 1955 års biblioteks-
lag behövde revideras, dels på grund av införandet av den 9-åriga grundskolan, men 
även genom den kommunreform som minskade antalet kommuner från 750 till 450. 

1971	års	lag	om	folk-	och	skolbibliotek
Frågan om en revidering av 1955 års lag hade aktualiserats från flera håll. År 1965 till-
satte Kirke- och undervisningsdepartementet en intern utredning med uppgift att 
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utarbeta ett nytt lagförslag. Ett förslag låg klart 1967 som så småningom resulterade 
i 1971 års lag om folk- och skolbibliotek. Genom kravet om fackutbildad personal i 
kommuner med mer än 8 000 invånare innebar den nya lagen en professionalisering 
av folkbiblioteksväsendet. Endast 90 kommuner hade fackutbildad personal när lagen 
trädde i kraft. 

Den danska lagen från 1964 hade i flera avseenden tjänat som förebild, bland annat 
målsättningsparagrafen som blev nästan identisk med den danska. Skolbiblioteken 
var fortsatt inkluderade i lagen men deras pedagogiska roll underströks. Statsbidragen 
beräknades nu per elev och inte som tidigare per skola. Ansvaret för fylkesbiblioteken 
överfördes till fylkeskommunerna och kraven på bemanning skärptes. Statsbidrag till 
bokbussar och bokbåtar infördes. Bidrag gavs också till bibliotekslokaler och till inred-
ning.	Statens bibliotektilsyn fick i uppdrag att utarbeta reglementen och instruktioner.

1985	års	lag	om	folkbibliotek
Mot slutat av 1970-talet förbereds en avveckling av de öronmärkta bidragen till fylken 
och kommuner. I stället införs generella statsbidrag som skulle ge mottagarna större 
frihet att disponera medlen efter eget gottfinnande. En konsekvens av den nya stats-
bidragsordningen var att bibliotekslagen måste revideras. Bland biblioteksanställda, 
men även bland övriga kommunalt anställda, fanns ett stort motstånd mot det nya 
statsbidragssystemet. 1985 års lag blev nu en folkbibliotekslag. Skolbiblioteken över-
fördes till skollagen. 

En ny lagstiftning för kommuner och fylkeskommuner år 1992 innebar att vissa para-
grafer i bibliotekslagen fick revideras. Frågan huruvida viss särlagstiftning som ålägger 
kommunerna att inrätta vissa administrativa befattningar stod i strid med kommunal-
lagen aktualiserades och bibliotekslagens bestämmelser om fackutbildad biblioteks-
chef i kommuner med mer än 8 000 invånare ifrågasattes. Paragrafen behölls emellertid 
med motiveringen att befattningarna i huvudsak var av biblioteksfacklig karaktär och 
mindre av administrativ. År 1992 hade 265 av landets 439 kommuner fackutbildad 
bibliotekspersonal.	

1985 års lag om folkbibliotek ligger i allt väsentligt till grund för nu gällande biblioteks-
lag.	Lagen har, som nämnts, reviderats i olika omgångar bland annat som en följd av 
samhällsförändringar och förändringar i kommunallagstiftningen. Den senaste revi-
sionen gjordes år 2003.

Enligt målsättningsparagrafen är folkbibliotekens uppgift att främja upplysning, ut-
bildning och annan kulturell verksamhet genom att förmedla information och genom 
att ställa böcker och annat material avgiftsfritt till förfogande till alla som bor i landet. 
Det enskilda biblioteket skall lägga vikt vid kvalitet, allsidighet och aktualitet för sina 
tjänster till barn och vuxna. Folkbiblioteket skall arbeta utåtriktat och informera om 
sina tjänster. Folkbiblioteken skall vara en del i ett nationellt bibliotekssystem.

Paragraf	2	anger att lagen omfattar den allmänna folkbiblioteksverksamheten, vilket 
inkluderar de lokala bibliotek som kommunerna ansvarar för samt fylkesbiblioteken 
som fylkeskommunerna har ansvar för samt de centrala biblioteks- och rådgivnings-
tjänster som staten ansvarar för. Folkbiblioteksverksamheten omfattar även biblioteks-
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tjänster för patienter på sjukhus och övriga grupper som har svårigheter att utnyttja 
biblioteket.

Paragraf	3	anger att biblioteken skall följa de regler som finns rörande lånesamarbete 
och registrering samt för utarbetandet av statistik och årsredovisningar. Departemen-
tet kan utfärda närmare föreskrifter.

Paragraf	4	fastslås att alla kommuner skall ha ett folkbibliotek. Folkbiblioteket kan 
drivas av kommunen eller helt eller delvis i samarbete med annan kommun eller fylkes-
kommun eller statlig institution.

Paragraf	5	om personal, anger att alla kommuner skall ha en fackutbildad biblioteks-
chef. Departementet kan ge dispens samt utfärda föreskrifter om kvalifikationskrav 
och övergångslösningar.

Paragraf	6	anger att det skall finnas ett organiserat samarbete mellan folkbiblioteket 
och de kommunala skolbiblioteken. Departementet kan utfärda närmare riktlinjer för 
samarbetet.

Paragraferna	8–11	reglerar fylkesbibliotekens verksamhet. Alla fylkeskommuner skall 
ha ett fylkesbibliotek som leds av en fackutbildad bibliotekschef. Fylkesbiblioteket skall 
svara för fjärrlåneverksamheten i fylket och ta sin del av ansvaret för den gemensamma 
planen för förvärv och bevarande av litteratur. Fylkesbiblioteket skall vidare svara för 
rådgivning till lokala myndigheter, ge biblioteksfacklig rådgivning samt ordna möten 
och kurser i biblioteksfrågor. Det ska finnas ett organiserat samarbete mellan fylkes-
biblioteket och fylkeskommunens skolledning. Samarbetet skall grundas på avtal så 
att fylkesbibliotekets kompetens ställs till skolmyndigheternas förfogande. Fylkeskom-
munerna skall även yttra sig i fråga om fördelning av statsbidrag samt bistå de statliga 
myndigheterna vid utredning och planering.

Paragraferna	13	reglerar statens åtaganden och anger att ABM-utvikling (Statens sen-
ter for arkiv, bibliotek og museum) skall företräda departementet i frågor som rör bib-
liotekslagen.

Paragraf	14	rör frågor om särskilda statsbidrag och anger att bidrag kan ges till biblio-
teksverksamhet som faller utanför den enskilda kommunens ansvarsområde, eller som 
är av betydelse för att upprätthålla ett nationellt bibliotekssystem. Närmare bestäm-
melser utfärdas av departementet.

Den	statliga	folkbiblioteksmyndigheten
Redan år 1902 tillsattes en bibliotekskonsulent i Kirkedepartementet. Konsulentens 
huvuduppgift var att verka för en gemensam katalogiseringsstandard samt att få ord-
ning på bokbestånden. Den statliga biblioteksmyndigheten, Statens bibliotektilsyn, 
tillkom år 1949. Kort därpå (1952) bildades A/L Biblioteksentralen på initiativ av staten 
och med ett antal kommuner samt Norsk bibliotekforening som ägare. A/L Bibliotek-
centralen verkställde å statens vägnar en rad uppgifter i syfte att stärka folkbiblioteken. 
T.ex. destinerades en stor del av statsbidraget till Biblioteksentralen för inköp av böcker 
till folk- och skolbibliotek. När de öronmärkta bidragen till bibliotek avskaffades år 
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1986 förändrades Biblioteksentralens roll som en del av den statliga bibliotekspoliti-
ken. Staten drog sig ur som delägare 1993. 

Statens bibliotektilsyn har överlag haft en stark ställning genom att myndigheten haft 
ett tydligt uppdrag att företräda staten i biblioteksfrågor och se till att olika aktörer 
bedriver den biblioteksverksamhet som lagen föreskriver. Tilsynet har spelat en avgö-
rande roll för den norska folkbiblioteksutvecklingen. 

År 2002 överfördes Statens bibliotektilsyn samt Riksbibliotektjenesten (RBT) till den 
nya myndigheten ABM-utvikling. Bibliotekssektorn fick därmed ett gemensamt stat-
ligt organ. Enligt bibliotekslagens paragraf 13 handlägger ABM-utvikling, på uppdrag 
av departementet, statens uppgifter inom biblioteksområdet. Myndighetens befogen-
heter omfattar bland annat uppföljning av bestämmelsen om kvalifikationskrav för 
bibliotekschefer samt föreskrifter om biblioteksstatistik. Dessutom utfärdar ABM-ut-
vikling föreskrifter för folk- och fylkesbiblioteken. Aktuella föreskrifter är bland annat 
följande: 

Foreskrift om personale i kommunale folkebibliotek ger definitioner om vad som avses 
med fackutbildad bibliotekschef. T.ex. bibliotekarieexamen från Högskolan i Oslo eller 
motsvarande nordisk utbildning. Vid utlysning av en ledig befattning skall fackutbild-
ning vara kvalifikationskrav. ABM-utvikling kan ge dispens om inte behöriga sökande 
finns. Dispens ges för två år. Villkor för dispensen är att vederbörande genomgår en in-
troduktionskurs. En beviljad dispens dras in när tjänsten blir vakant. Kommuner med 
väl utbyggd biblioteksverksamhet, och där det redan finns en bred fackkompetens, kan 
anställa en bibliotekschef med annan kompetens. Ansökan om dispens behandlas av 
ABM-utvikling.I Veiledende retningslinjer til forskrift om personale i kommunale folke-
bibliotek ges närmare anvisningar om hur föreskriften skall tolkas.

Reglement for folkebibliotek – veiledende retningslinjer, godkändes av Kulturdeparte-
mentet 1993. Enligt bibliotekslagens paragraf 4 skall kommunen upprätta ett regle-
mente for folkbiblioteket. Riktlinjerna ger anvisning om folkbibliotekens målsättning 
och huvuduppgifter. Vidare betonas att folkbiblioteket är en del i ett nationellt bib-
liotekssystem och skall följa gemensamma regler om lånesamarbete och registrering. 
Folkbiblioteket skall varje år sammanställa statistik och årsredovisning i enlighet med 
föreskrifter till paragraf 3 i lagen samt de regler som ABM-utvikling meddelar. Folk-
bibliotekens samlingar skall hållas aktuella. Trasigt och inaktuellt material skall gallras.

Reglement for fylkesbibliotek – veiledende retningslinjer, som godkändes av Kultur- og 
kirkedepartementet 2007, ger anvisningar om fylkesbibliotekens uppgifter. Fylkesbib-
lioteket skall främja den allmänna folkbiblioteksverksamheten. Fylkesbiblioteket skall 
ha en samordnande funktion samt stödja de kommunala biblioteken. Fylkesbiblioteket 
är ett led i ett nationellt bibliotekssystem och skall svara för att det enskilda biblio-
teket, på lämpligt sätt,	blir delaktigt i detta system. Riktlinjerna innehåller dessutom 
detaljerade anvisningar om fylkesbibliotekens ansvar och uppgifter rörande fjärrlån 
mm. Fylkesbiblioteken skall fungera som förbindelselänk mellan ABM-utvikling och 
folkbiblioteken.

Veiledende retningslilnjer for samarbeidet mellom folke- og skolebibliotek har utgångs-
punkt i bibliotekslagens paragraf 6 som föreskriver ett organiserat samarbete mellan 
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folk- och skolbibliotek. Målet för samarbetet mellan folk- och skolbibliotek är att säkra 
barns och ungdomars tillgång till bästa möjliga biblioteksservice samt att verka för att 
kommunens resurser utnyttjas på bästa möjliga sätt. Det anses därför viktigt med en 
tydligt definierad ansvarsfördelning. I riktlinjerna fastslås att kommunstyrelsen har 
det övergripande ansvaret för att samarbetet påbörjas. I förekommande fall bör ett 
kontaktorgan för biblioteksfrågor för barn och unga inrättas. Kontaktorganet skal be-
stå av representanter för de skolor och bibliotek som omfattas av samarbetet. Kontakt-
organets uppgifter kan bland annat vara att fortlöpande bedöma biblioteksservicen för 
barn och unga, att utarbeta instruktioner för samarbetet mellan folkbiblioteket och de 
kommunala skolbiblioteken samt att samordna resursutnyttjandet.

Sirdalsfallet	
Enligt bibliotekslagens paragraf 5 skall alla kommuner ha en fackutbildad biblioteks-
chef. Departementet kan, som nämnts, ge dispens samt utfärda föreskrifter om kom-
petenskrav och övergångslösningar. I slutet av 1990-talet anställde Sirdals kommun 
en bibliotekschef som saknade fackutbildning. Sirdal ligger på Sörlandet i närhet av 
Kristiansand. Kommunen har 1 757 invånare utspridda på 1 554 km2 storslagen natur. 

Statens bibliotektilsyn uppmärksammade frågan och hänsköt den till Kulturdeparte-
mentet som i oktober 2000 ställer en skrivelse till Rättsavdelningen, där man ber om 
en prövning huruvida anställningen ska betraktas som ogiltig och om man i så fall 
kan kräva att anställningen upphävs. I en skrivelse, januari 2001, ger Rättsavdelningen 
sin tolkning av bibliotekslagens paragraf 5. Rättsavdelningen anser att frågan handlar 
om huruvida bibliotekslagens paragraf 5 innebär en begränsning av den kommunala 
kompetensen, med följden att en kommun inte kan träffa ett giltigt anställningsavtal 
med en person som saknar fackutbildning eller har dispens från Tilsynet. Ordalydelsen 
i paragraf 5, menar man, pekar snarast i riktning att en kommun enbart kan åläggas 
vissa plikter. Om avsikten hade varit att begränsa kommunernas kompetens att an-
ställa, borde detta ha uttryckts tydligare.

Enligt den tidigare lagstiftningen (1971), där villkor för statsbidraget bland annat inne-
bar att vissa personalkrav skulle vara uppfyllda, fanns inga behov att begränsa kom-
munernas rätt att anställa vem de ville. En anställning som inte uppfyllde villkoren 
ledde till att statsbidraget drogs in. Staten hade därmed garantier för att kvalitetskrav 
respekterades.

Bakgrunden till nu gällande bibliotekslag är det nya statsbidragssystem till kommuner-
na, som infördes 1982, där de särskilda statsbidragen till bibliotek avskaffades. Rättsav-
delningen hänvisar till en passus i NOU 1982:15 Nytt inntektssystem for kommunene: 
”…Avvikles tillskottsordningene, kan det ikke lenger stilles slike villkår som kommunene i 
dag må oppfylle for å få tillskott. Det kan derfor bli nödvendig å ta minstekrav om personale 
og lokaler m.v. inn i loven eller i forskrifter til loven.”

Man anser att det klart framgår både av NOU 1982:15 och av den följande propositio-
nen att man avsåg att avskaffa den ordning där kvalitetskrav avseende personal hade 
varit ett villkor för statsbidrag till en ordning där kvalitetskrav skulle betraktas som en 
kommunal rättighet. Av förarbetena, menar Rättsavdelningen, kan man inte utläsa att 
man var medveten om att avskaffandet av sambandet mellan kvalitetskrav och statsbi-
drag samtidigt innebar att staten förlorade ett viktigt sanktionsmedel.
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Enligt gällande bibliotekslag har staten inga tydliga sanktionsmöjligheter gentemot 
kommuner som inte uppfyller sina lagstadgade åtaganden. Man kan inte finna att frå-
gan tidigare behandlats i den juridiska litteraturen. Men, resonerar Rättsavdelningen, 
det kan dock finnas andra hänsyn, som trots avsaknad av stöd i förarbetena, talar för 
en tolkning som innebär en begränsning av kommunernas anställningskompetens. 
Man skulle kunna se kompetensbegränsningen som ett redskap att få kommunerna 
att fullfölja sina åtaganden. Man skulle kunna tänka sig att anställningen upphävs av 
staten om det fanns behöriga sökanden som blivit förbigångna. Om behöriga sökande 
saknades skulle ett ogiltigförklarande enbart innebära att kommunen stod utan biblio-
tekschef. Mot att tolka paragraf 5 som kompetensbegränsande talar emellertid hänsyn 
till den som anställts. I synnerhet som vederbörande inte var klar över att han eller hon 
inte uppfyllde lagstadgade villkor för anställningen. De auktorisationskrav som finns 
för vissa befattningar, anser Rättsavdelningen, kan knappast anses vara gällande här.

Slutsatsen blir att dessa och andra hänsyn inte räcker för att avvika från det som framgår 
av lagen och av förarbetena. Det mesta talar därför för tolkningen att kommunen inte 
är förhindrad att anställa en bibliotekschef som inte uppfyller kvalifikationskraven. 
Rättsläget är, menar man, följande: 

• Sirdals kommuns anställning av bibliotekschef kan inte förklaras ogiltig med hän-
visning till bibliotekslagens paragraf 5

• Sirdals kommun uppfyller inte villkoren i enlighet med paragraf 5 om att antingen 
ha en fackutbildad bibliotekschef eller att ha fått dispens från Statens bibliotektilsyn

I den situationen kan staten påtala för kommunen att den inte uppfyller villkoren i 
enlighet med lagen. Som vi förstår har detta redan gjorts, utan resultat. Vi har därför 
svårt att se att staten har fler förvaltningsrättsliga medel till förfogande. Rättsavdel-
ningen avslutar utlåtandet med en uppmaning till Kulturdepartementet att överväga 
om bibliotekslagen bör kompletteras samt att föreslå ev. ändringar i lagen. Å andra 
sidan, sägs, kan man inte bortse från att situationen i Sirdal visar på de svårigheter 
många mindre kommuner kan ha att uppfylla kraven enligt paragraf 5. Ett alternativ 
till att upprätthålla kraven och införa sanktioner, kan därför vara att anpassa kraven. 
Staten kan naturligtvis stämma Sirdals kommun för att få saken rättsligt prövad. Om 
Kulturdepartementet överväger detta bör Regeringsadvokaten kontaktas.

Sirdal utsattes inte för några rättsliga åtgärder. Anställningen av en icke fackutbildad 
bibliotekschef upphävdes inte.

Bibliotekreform	2014
På uppdrag av Kultur- og Kirkedepartementet samt Kunnskapsdepartementet genom-
förde ABM-utvikling en utredning som omfattade hela bibliotekssektorn. Utredning-
ens två rapporter, ”Bibliotekreform 2014, Del 1 Stragegier og tiltak, Del 2 Norgesbiblio-
teket – Nettverk for kunnskap og kultur”, låg klara hösten 2006.	Enligt utredningen var 
målsättningen att det norska biblioteksväsendet år 2014 skulle bestå av ett sammanhål-
let och kvalificerat biblioteksnätverk. Man lyfter fram problemet att Norge har många 
små bibliotek med begränsade resurser. Och att bibliotekens förutsättningar för att 
uppfylla sitt uppdrag har ändrats så radikalt att det kräver nya lösningar. Den stora ut-
maningen för biblioteken är övergången från ett traditionellt samlingsbaserat bibliotek 
till en låntagarorienterat, med starka biblioteksnätverk och gemensamma digitala lös-
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ningar. För att uppnå detta krävs en reform. Man måste investera i en gemensam digital 
infrastruktur. Det föreligger också behov av ett biblioteksbyggnadsprogram. 

ABM-utvikling fick senare i uppdrag att verka för en utveckling i enlighet med de rikt-
linjer som dragits upp i utredningen. I uppdraget ingår bland annat att utveckla ge-
mensamma nationella tjänster, att utveckla ett biblioteksnätverk samt att svara för en 
kompetensutveckling av de biblioteksanställda. (Ett aktuellt exempel på en nationell 
tjänst, som tillkommit på initiativ av ABM-utvikling, är att uppslagsverket ”Store nor-
ske leksikon” i februari 2009 gjordes fritt tillgängligt via Internet).

Med anledning av ”Bibliotekreform 2014” lade regeringen våren 2009 fram sin proposi-
tion, ”Bibliotek. Kunnskapsallmenning, mötested og kulturarena i ei digital tid” (Stor-
tingsmelding nr. 23, 2008–2009).	Inledningsvis framhåller regeringen att biblioteken 
står inför stora utmaningar som aktualiserar behovet av en övergripande politik som 
bidrar till att utveckla strukturer och strategier i stånd att möta framtida krav. Dessut-
om finns behov av tydliga mål och en bättre ansvarsfördelning. Samarbete och samver-
kan mellan biblioteken bör därför utvecklas, liksom samordning av bibliotekstjänster 
lokalt och regionalt.

Det finns en uttalad ambition att åstadkomma ett sammanhållet nationellt biblioteks-
nätverk. För att stärka det nationella samarbetet bör man därför överväga justeringar i 
bibliotekslagen. För att uppnå en nationell politik samt för att stimulera att kommuner 
och fylkeskommuner upprättar biblioteksplaner föreslår regeringen att samarbetsavtal 
sluts mellan staten och fylkeskommunerna. Vidare föreslås en utveckling av nationella 
tjänster, såsom Biblioteksök och nationalbibliografin samt en utveckling av biblioteks-
katalogerna. Vissa frågor bör, enligt regeringens mening, utredas vidare. T.ex. frågan 
om en närmare samordning av biblioteksuppgifterna mellan Nationalbiblioteket och 
ABM-utvikling. Eventuellt att biblioteksuppgifterna överförs till Nationalbiblioteket. 
Av propositionen framgår att Utbildningsdepartementet har initierat ett program för 
utveckling av skolbiblioteken 2009 – 2012. Sammantaget uttrycker Stortingsmelding-
en en tydlig ambition att utveckla ett hållbart och sammanhållet biblioteksväsen, eller 
om man så vill en nationell bibliotekspolitik. De geografiska hinder för att bedriva en 
folkbiblioteksverksamhet, som Frank Gardner pekade på för ca 40 år sedan, kan, om 
förslagen realiseras, vara på god väg att övervinnas.
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2.	Två	västeuropeiska	exempel

Bibliotekslagstiftning	i	England
En av de tidigaste kända bibliotekslagarna är den engelska ”Public Libraries Act”, eller 
the Ewart Act (efter förslagsställaren).	Frågan om lagstiftning hade initierats bland an-
nat av den liberale parlamentsledamoten William Ewart, som år 1849 i Underhuset, 
presenterade ett förslag till bibliotekslag. Förslaget möttes av motstånd från de kon-
servativa som befarade att lagen skulle innebära att den skattebetalande medel- och 
överklassen skulle få betala för tjänster som utnyttjades av arbetarklassen. En ledamot 
framhöll att folk redan visste tillräckligt och tillade att: ”…the more education people 
get the more difficult they are to manage.” Lagförslaget fick modifieras för att bli antaget. 

1850 års bibliotekslag var inte tvingande. Den omfattade kommuner med mer än 
10 000 invånare och tillät dessa, om de så önskade, att inrätta bibliotek. De lokala myn-
digheterna kunde skaffa sig biblioteksrättigheter (adopt library powers). Att skaffa sig 
rättigheter innebar inte automatiskt de utnyttjades. Det finns en avgörande skillnad 
mellan den brittiska och den nordiska traditionen av kommunalt självstyre.	Kommu-
nerna i Storbritannien saknar allmän kompetens. Det måste finnas lagstöd för varje 
kommunal uppgift (ultra vires). Förenklat uttryckt: medan svenska kommuner kan 
göra allt som inte uttryckligen är förbjudet, kan kommunerna i Storbritannien endast 
göra det som är uttryckligen tillåtet. 

1850 års lag angav ett tak för hur mycket de lokala myndigheterna fick spendera på bib-
liotek.(Ursprungligen en halv pence, senare höjt till 1 pence). Pengarna fick inte använ-
das till bokinköp. Det förutsattes att biblioteken skulle förlita sig på donationer. Något 
som Ewart skarpt hade fördömt inför Underhuset och framhållit att folkbiblioteket 
skulle vara oberoende av privata gåvor och välgörenhet (charitable donations) samt 
att folkbiblioteket skulle ha rätt att anskaffa det material som användarna hade behov 
av, utan hänsyn till politiska eller religiösa påtryckningar. 1850 års Public Libraries Act 
har inte gått till historien som den mest fulländade av bibliotekslagar. Men den var be-
tydelsefull på så sätt att den gav kommunerna rätten att bedriva biblioteksverksamhet. 
Dessutom inledde den era av bibliotekslagstiftning som sannolikt manade till efterföljd 
i omvärlden. 

Public	Libraries	Act	1919
1850 års bibliotekslag gällde fram till år 1919. Med 1919 års bibliotekslag blev det möj-
ligt även för länen (counties) att driva folkbibliotek. Detta innebar att bibliotek nu 
kunde etableras på landsbygden. Lagen öppnade möjlighet för en fortsatt utveckling. 
Vid 1920-talets början fanns bibliotek i de industrialiserade områdena och i städerna. 
Trots ekonomiska begränsningar skedde en avsevärd utveckling under 1920-talet. Inte 
minst tack vare Carnegie Trust som beviljade medel i första hand för biblioteksbyggna-
der. Det fanns emellertid problem med de små kommunerna som med sina begränsade 
resurser hade svårt att förse invånarna med ett varierat bokbestånd. Under perioden 
aktualiserades därför frågan om behovet att fastställa en nivå för vad som var en rim-
lig biblioteksservice. Library Association utfärdade år 1927 rekommendationen att ett 
bibliotek borde ha ett bokbestånd om minst 250 volymer per 1 000 invånare.
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Public	Libraries	and	Museums	Act	1964
1919 års lag ersattes år 1964 av Public Libraries	and	Museums	Act, som fortfarande i 
allt väsentligt gäller. Vissa paragrafer har upphävts på grund av senare kommunrefor-
mer (Local Government Acts). 1964 års lag var resultatet av en lång strävan att skapa 
förutsättningar för ett modernt biblioteksväsen.	Mot slutet av 1950-talet förbereddes 
en kommunreform. Folkbiblioteken var undantagna, eftersom	Utbildningsministeriet 
just var i färd med att tillsätta	en kommitté som skulle utreda biblioteksverksamheten.	
Kommitténs förslag (The Roberts Report) låg klart 1959. De två huvudpunkterna för en 
reformering av folkbiblioteksväsendet var:

att skapa större och bärkraftigare enheter
att fastställa en nivå för biblioteksservice samt att inrätta en tillsynsmyndighet

Något som i båda fallen innebar ett visst ingrepp i den kommunala verksamheten. 

Regeringen godkände rapporten och uppdrog åt två arbetsgrupper att utforma detal-
jerna. En grupp hade i uppgift att föreslå en struktur för samarbete mellan de skattefi-
nansierade biblioteken i syfte att skapa ett nationellt bibliotekssystem. Den andra grup-
pen ägnade sig åt frågan om normer för bokbestånd, personal och lokaler.	Förslaget, 
(The Bourdillon Report on the basic requirements for an efficient public library service), 
presenterades 1962. En minimistandard för årliga bokinköp sattes till 7 200 volymer, 
för att på ett någorlunda rimligt sätt spegla den årliga utgivningen. Dessutom skulle det 
årliga förvärvet uppgå till minst 250 volymer per1000 invånare. Normerna för personal 
sattes till en anställd per 2 500 invånare, varav 25 – 40 procent yrkesutbildade, bero-
ende på kommunens storlek. Med undantag av glesbefolkade områden, skulle ingen 
ha längre än en mile (1.6 km) till biblioteket.	Normerna skulle gälla för både stora och 
små bibliotekssystem. Bourdillon´s normer fick stort inflytande över den kommande 
utvecklingen, dels för att de försåg de lokala biblioteksmyndigheterna med vägledning, 
dels genom att ange standardnivåer. Rapporten innehöll också anvisningar om meto-
der för att bedöma verksamheten. 

Till skillnad från 1850 års lag antogs 1964 års Public Libraries and Museums Act av ett 
enhälligt (och välvilligt) Underhus. Den diskussion som förekom var i huvudsak av tek-
nisk natur.	”Although it did not specify what the aims and objectives of the service should 
be.”	(Moore, Public Library Trends).

”Comprehensive	and	efficient”
Förvisso saknades en inledande paragraf, som angav målet med verksamheten. Avsik-
ten med lagen angavs vara:	”…to place the public library service provided by local autho-
rities under the superintendence of the Secretary of State, and to make new provisions for 
regulating and improving service…” 1964 års lag är ett omfattande dokument (ca 20 si-
dor) som i detalj reglerar såväl ministerns som kommunernas ansvar och skyldigheter. 

Paragraf	1	anger att det är ministerns ansvar att utöva tillsyn och att verka för en ut-
veckling av den biblioteksverksamhet som drivs av kommunerna. De lokala myndig-
heterna har skyldighet att förse ministern med de uppgifter som behövs för att fullgöra 
uppdraget.
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Paragraf	2	bemyndigar inrättandet av två rådgivande organ (Library Advisory Coun-
cils) ett för England och ett för Wales. Dessa rådgivande organ skall bistå ministern att 
fullgöra sitt uppdrag. 

Paragraf	3	behandlar frågan om inrättandet av nya administrativa enheter, (regional 
councils for inter-library co-operation).	Skyldigheten att samarbeta omfattar alla ty-
per av bibliotek.

Paragraf	4	fastställer vilka kommuner som skall ha ett biblioteksansvar (shall be library 
authorities and areas).

Paragraf	5	som behandlade möjligheten att bilda biblioteksförbund (joint boards) 
upphävdes genom en senare kommunreform (Local Government Act 1972), som ska-
pade större administrativa enheter. Detsamma gäller Paragraf	6 som fastställde ett be-
folkningsunderlag om minst 40 000 invånare för att svara för ett bibliotekssystem.

Paragraf	7	reglerar bibliotekskommunernas ansvar. Kommunerna skall erbjuda en 
allsidig och effektiv biblioteksservice för samtliga invånare. (It shall be the duty of every 
library authority to provide a comprehensive and efficient library service for all persons de-
siring to make use thereof). För att fullgöra sina skyldigheter skall kommunen svara för 
att bokbeståndet är tillfredsställande såväl kvantitativt som kvalitativt för att tillgodose 
både vuxnas och barns behov. Kommunen har inte bara skyldighet att tillhandahålla 
biblioteksservice utan skall också uppmuntra utnyttjandet av bibliotekets tjänster. Pa-
ragrafen föreskriver även en skyldighet att utveckla tjänster för grupper med särskilda 
behov.	

Paragraf	8	reglerar vilka avgifter som får tas ut. Lån och utnyttjande av bibliotekets 
samlingar skall vara avgiftsfria. Biblioteken kan ta ut en aviseringsavgift för beställt 
material. Förseningsavgifter kan tas ut. Det är också tillåtet att avgiftsbelägga de tjäns-
ter som går utöver vad som normalt kan betraktas som ordinarie verksamhet. (Frågan 
huruvida avgiftsbeläggning av elektroniska tjänster strider mot lagens anda har senare 
varit föremål för debatt. I en rapport från regeringen 2004/05 gjordes ett uttalande att 
tillgång till Internet bör inrymmas inom begreppet kärnverksamhet).

Paragraf	9	reglerar i huvudsak interkommunala ersättningar.

Paragraf	10	reglerar ministerns befogenheter att ingripa om en kommun inte fullgör 
sina biblioteksåtaganden. (En befogenhet som inte till fullo utnyttjats).

Paragraf	11	behandlar ersättningsfrågor t.ex. vid omplaceringar i samband med sam-
manläggningar av bibliotekskommuner.

Lagen	inget	hinder
Under 1900-talets första hälft präglades biblioteksverksamheten av kraftiga sväng-
ningar. 1920-talets positiva utveckling avbröts av 1930-talets depression. Sedan kom 
kriget. Under krigsåren fanns en ambition från statsmakterna att inte reducera an-
slagen till biblioteken. Anslagen minskade heller inte, men priserna ökade kraftigt. 
Utbyggnadsprogram fick avbrytas. Många bibliotek blev sönderbombade. Trots detta 
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ökade utlåningen av ett allt mer utslitet bokbestånd. Under 1950-talet tog utvecklingen 
ny fart. Biblioteksutnyttjandet ökade. Bokbestånden växte. ”The number of books in 
stock had increased to the point where there were more books than people.” (Moore). Mot 
slutat av 1950-talet var ca 25 procent av befolkningen inskrivna som låntagare och ut-
låningen låg runt 7 volymer per invånare och år. När 1964 års lag trädde i kraft fanns 
således en stabil grund att bygga vidare på. Dessutom var konjunkturerna goda. Lagen, 
i kombination med standards och normer, bidrog till en fortsatt gynnsam utveckling. 
En utveckling som varade fram till mitten av 1970-talet, då trenden bröts.	Ekonomin 
försämrades. Kommunerna blev ålagda att snabbt dra ner sina kostnader. För bibliote-
kens del innebar detta att bokanslagen reducerades och att vakanser inte återbesattes.	
Personalstyrkan minskade med ca 10 procent, vilket i sin tur ledde till minskat öppet-
hållande. 1980-talet blev inte, som man hoppats, en period av återhämtning. Snarare 
tvärtom. Attackerna mot den offentliga sektorn fortsatte. Pressen att skära ned de of-
fentliga utgifterna ökade. De engelska folkbiblioteken blev allt mer tilltufsade. Lagens § 
7 om skyldigheten att erbjuda en ”comprehensive and effective library service” utgjorde 
inget hinder.

Tiden	efter	1990
Tiden efter 1990 kommer inte att gå till historien som de engelska folkbibliotekens 
guldålder. Däremot kan den komma att bli ihågkommen som den tid då folkbiblio-
teksväsendet	utredningsmassakrerades. Processen hade startat redan under 1980-talet, 
då kommunernas utgifter starkt ifrågasattes. Den konservativa regeringen ansåg att de 
offentliga utgifterna hade blivit okontrollerbara. Kommunerna, som ansågs vara slös-
aktiga och ansvarslösa, utsattes för ökad kontroll. De offentliga utgifterna skulle ned. 
Offentlig verksamhet skulle läggas ut på entreprenad och upphandlas i konkurrens 
(Compulsory Competitive Tendering, CCT). Verksamheten skulle, genom att effektivi-
seras, ge mer valuta för pengarna (Value For Money, VFM). Näringslivet var förebild. 
Offentlig verksamhet skulle ha en mer företagsmässig ledning. De offentliga utgifterna 
hårdbantades. Samtidigt pågick en omstrukturering av den lokala administrationen. 
Vad som nu diskuterades var inte större, utan mindre kommuner. Eftersom kommu-
nerna i allt mindre omfattning skulle driva verksamhet i egen regi, utan upphandla 
tjänster, behövdes inte så stora enheter. Dessutom framhölls att närdemokratin skulle 
stärkas med mindre enheter. (För England gäller definitionen att små kommuner är de 
med mindre än 250 000 invånare). Även folkbiblioteken sattes under lupp. Effektivitet 
och affärsmässighet var ledmotiv. 

Valuta	för	pengarna
Utredandet som nu tog vid utfördes av konsultföretag eller av statliga kommittéer.	
Målet var detsamma, nämligen att biblioteken skulle bli bättre och billigare. Många 
utredningar bortsåg helt från sambandet mellan resurser och resultat. Gemensamt för 
flertalet utredningar var att de sällan ledde till konkreta åtgärder. Utredandet blev när-
mast ett självändamål. Färdriktningen angavs av kulturministern, som år 1988 presen-
terade ett Green Paper, (Financing our Public Library Service: Four Subjects for Debate. 
A Consultative Paper). Bakgrunden var att det inom regeringen framförts önskemål 
om avgiftsbeläggning av bibliotekstjänster. I sitt Green Paper framhåller ansvarig mi-
nister vikten av att behålla en avgiftsfri offentligt finansierad basverksamhet, men han 
framhåller också vikten av att underlätta för kommunerna att öka intäkterna. Därför 
föreslås en uppluckring av bibliotekslagens § 8 som skulle öppna för en avgiftsbelägg-
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ning av tjänster som ligger utanför kärnområdet. Dessutom föreslås ett ökat samar-
bete med den privata sektorn. Genom ökad upphandling och genom att lägga ut fler 
verksamheter på entreprenad förväntades man få mer valuta för pengarna.	Rapporten 
möttes av massivt motstånd från bibliotekssektorn. Förslagen blev föremål för fortsatt 
utredande. 

Ett nästa steg var den s.k. Aslib-rapporten. På uppdrag av Department for National 
Heritage (DNH), genomfördes i början av 1990-talet en omfattande kartläggning av 
folkbiblioteksväsendet i England och Wales, som redovisades 1995 i rapporten ”Review 
of the Public Library Service in England and Wales”. Uppdraget genomfördes av The 
Association for Information Management (Aslib). Rapporten innehåller en impone-
rande insamling av basfakta. Aslib konstaterar att biblioteken måste hitta nya strategier 
för att möta nya utmaningar. Man föreslår därför en radikal strukturomvandling med 
mini- och mikrobibliotek samt hyperbibliotek för att underlätta tillgången till ”the in-
formation superhighways.” 

Effektivitet	och	förnyelse
Aslib-rapporten lades till handlingarna och följdes år 1997 av en ny studie (The Audit 
Commisson: Due for Renewal, A report on the Library Service). Kommissionen konsta-
terar att folkbibliotekens befinner sig i utförsbacke och är i starkt behov av förnyelse. 
Utlåningen är ineffektiv, tillgängligheten har minskat och personalkostnaderna har 
ökat oproportionerligt. Lösningen är att biblioteken blir mer dynamiska. Att man ef-
fektiviserar verksamheten, att den planeras bättre och att hanteringen av samlingarna 
effektiviseras. Biblioteken kan inte förvänta sig någon resursförstärkning om de inte 
förmår visa att befintliga resurser utnyttjas effektivt. Verksamheten måste anpassas till 
2000-talets krav. Hur? Jo genom bättre IT-utnyttjande, samarbete med andra aktörer, 
bättre resursutnyttjande, bättre planering och genom att prioritera. År 2002 återkom-
mer Audit Commission, med en uppföljning, ”Best Value”, som slår fast att det hela är 
ett resursfördelningsproblem. Den negativa trenden skulle kunna vändas om biblio-
tekscheferna hanterade befintliga resurser mer effektivt. 

Med ”Framework for the future: libraries, learning and information in the next decade” 
drar regeringen år 2003 upp riktlinjerna för en nationell strategi för den kommande 
tioårsperioden. Folkbibliotekens huvuduppgifter skall vara att stödja läsandet och det 
informella lärandet, att ge tillgång till e-resurser samt att motverka utanförskap och 
stärka samhällsgemenskapen. Rapporten åtföljdes av en handlingsplan i kombination 
med tillfälliga projektbidrag. 

”Framwork for the future ”hade tagits fram i samarbete med tankesmedjan Demos. De-
mos återkom kort senare med den både polemiska och provocerande skriften, ”Over-
due: how to create a modern public library serivce.”	Kritiken var obarmhärtig och delvis 
onyanserad. Sammanfattningsvis ansåg Demos att folkbiblioteken i allt mindre om-
fattning lever upp till de ökande kraven. Man pekar på problemet att staten (ansvarig 
minister) är oförmögen att formulera mål och se till att de efterlevs, eftersom staten inte 
är finansiär. Medan å andra sidan kommunerna, som finansierar biblioteken, saknar 
tydliga mål (have no clear policy goals). Resource (det dåvarande statiga biblioteksorga-
net) döms ut som ineffektivt och de biblioteksanställda som hjälplösa offer som väljer 
att anklaga statsmakterna för sina tillkortakommanden. Trenden måste brytas inifrån. 
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Biblioteken måste upphöra med att lägga skulden på någon annan (staten). Om inte, 
kommer biblioteken att vara avskaffade inom en tioårsperiod. För att återställa för-
troendet för folkbiblioteken måste finansiärerna ställa upp nationella mål. Detta kan 
uppnås genom en kombination av centrala och lokala insatser och under ledning av ett 
nationellt utvecklingsråd.	Och summerar Demos:”Libraries are sleepwalking to disas-
ter: it´s time they woke up.”

År 2004 sattes folkbiblioteken än en gång under lupp. Nu på initiativ av Underhuset, 
som tillsatte en kommitté med uppgift att analysera Department of Culture, Media and 
Sports (DCMS) kostnader, administration och policy. Kommitténs slutsatser presen-
terades i rapporten ”Public Libraries. Third Report of Session 2004-2005.” Kommittén 
konstaterar att det visserligen finns goda exempel, men standardskillnaderna är stora 
och det finns alltför många exempel där verksamheten inte alls är tillfredsställande. 
Man finner att kostnaderna ökat medan servicen försämrats. Bokanslagens andel har 
minskat. Det har också utlåning och besökstal. Detta, menar kommittén, vittnar om 
en verksamhet i trångmål. En lösning på problemen vore att biblioteken koncentrerar 
sig på sin kärnverksamhet.	Även ansvarig minister utsätts för kritik för att alltför fri-
kostigt ha tillämpat den övergripande policyn, att garantera kommunernas frihet och 
flexibilitet. Dessutom uttrycker kommittén missnöje över den ryckighet som präglat 
statsmakternas hantering av biblioteksfrågorna. Rapporten avslutas med 42 rekom-
mendationer. Den första rekommendationen riktas till regeringen som uppmanas, att 
i enlighet med sina lagstadgade skyldigheter, upprätta en nationell biblioteksstrategi 
och nationella standards. 

Riktlinjer	och	normer	
Som framgått, finns inom det engelska biblioteksväsendet en tradition av att upprätta 
normer, standards och mätmetoder. Som nämnts, utformade Library Association re-
dan 1927 ett förslag till standards för folkbiblioteken. De standards som senare formu-
lerades av Bourdillon blev ett komplement till 1964 års bibliotekslag. Bourdillon hade 
ställt upp ett antal kriterier avseende bokbeståndets storlek, årligt förvärv, bemanning, 
geografisk spridning av betjäningsställen etc. Allt i syfte att definiera vad som kunde 
anses vara en rimlig standard.	Under den senaste tjugoårsperioden har Bourdillon´s 
rekommendationer gradvis urholkats.	År 2000 hade det årliga förvärvet sjunkit till i 
genomsnitt 184 volymer per tusen invånare (250 enligt Bourdillon) och andelen yrkes-
utbildade hade minskat till 26 procent (40 enligt Bourdillon). Yrkesutbildad personal 
ersattes nu med lägre avlönad assistentpersonal för att minska kostnaderna, utan att 
behöva minska öppethållandet.

År 2001 utfärdade DCMS nya normer, ”Public Library Service Standards, (PLSS)”. Av-
sikten med de nya anvisningarna var, enligt DCMS, att definiera vad som avses med en 
”comprehensive and efficient service”. PLSS ställde upp 26 mål mot vilka kärnverksamhe-
ten skulle bedömas. Men framhöll emellertid att det inte skulle betraktas som lagbrott 
om någon kommun inte uppfyllde samtliga krav. DCMS framhöll också att nedlägg-
ning av en eller flera filialer heller inte nödvändigtvis innebar ett lagbrott, om avsikten 
var att bättre anpassa verksamheten. Ansvarig minister avsåg dock att uppmärksamma 
de fall där nedläggning skedde enbart i besparingssyfte. Klagomål skulle i första hand 
riktas till ansvarig lokal myndighet. Den ansvarige ministern skulle enbart ingripa i de 
fall det fanns anledning att anta att det rörde sig om brott mot 1964 års lag. PLSS rekom-
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mendationer låg på en lägre nivå än Bourdillon´s. Normen för det årliga förvärvet sattes 
nu till 216 volymer per tusen invånare. Normer för bemanning saknades. 

År 1998 uppmanade regeringen samtliga kommuner att lämna årliga bibliotekspla-
ner till DCMS. Planerna skulle innehålla en redogörelse för vad som gjorts under det 
senaste året samt ange strategi för de kommande åren. Biblioteksplanerna avskaffades 
redan år 2002. Det saknades helt enkelt resurser att följa upp planerna. I stället skulle 
nu kommunerna leverera ”Position Statements” som skulle visa i vilken utsträckning 
man levde upp till den nationella strategi som regeringen formulerat i Framwork for the 
future. År 2004 förelåg en reviderad version av PLSS som nu ersatte Position Statements 
samt 2001 års Public Library Service Standards. Den senaste versionen av PLSS presen-
terades år 2007. Nu med avsikten:	”… to improve the quality of life for all through cultural 
and sporting activities, support the pursuit of excellence, and champion the tourism, crea-
tive and leisure industries”. Avsikten med 2001 års standards hade varit att formulera en 
tydlig och allmänt accepterad definition av kommunernas uppgift att erbjuda en all-
sidig och effektiv service. Avsikten med 2007 års standards är i stället att tillhandahålla 
en checklista för att bedöma hur biblioteken lever upp till befolkningens behov av bib-
liotekstjänster.	Därför anges vissa mål för den service biblioteksanvändarna har rätt att 
förvänta sig.	T.ex. att 50 procent av beställningarna skall effektureas inom sju dagar, 70 
procent inom femton dagar och 85 procent inom 30 dagar. Normen för nyförvärv sätts 
till 216 volymer per tusen invånare. Vilket inkluderar samtliga medier och inte enbart 
böcker. Något som innebär en rejäl ambitionssänkning i förhållande till Bourdillon´s 
standards mot bakgrund av de senaste decenniernas kraftigt ökande bokutgivning och 
det växande antalet nya medier. Man kan inte utesluta ett samband mellan de engel-
ska folkbibliotekens minskade resurser och den minskade utlåningen.	Utlåningen som 
kontinuerligt ökat, med en toppnotering år 1980 med 12 lån per invånare, hade år 2000 
minskat till 7 lån per invånare och år. Dvs. en återgång till den nivå som man uppnått 
vid slutet av 1950-talet. 

The	people´s	network
Merparten av de utredningar och rapporter som producerats har haft karaktären av vi-
sionsdokument. År 1997 publicerade det dåvarande statliga biblioteksorganet, Library 
and Information Commission (LIC), rapporten ”The people´s Network”.	Rapporten hör 
till de mest resultatinriktade och kom att ligga till grund för en storstilad och landsom-
fattande satsning. Alla bibliotek skulle kunna erbjuda användarna tillgång till Internet 
och online-tjänster samt erbjuda hjälp av kvalificerad personal. Projektet finansierades 
med lotterimedel (120 miljoner GBP) samt 2,5 miljoner GBP från Bill&Melinda Gates 
Foundation. Satsningen blev i många avseenden en succé. Internettjänster blev snabbt 
en integrerad del av folkbibliotekens verksamhet. Det råder ännu oklarhet om servi-
cen ska avgiftsbeläggas eller vara avgiftsfri. Många bibliotek tillämpar någon form av 
debitering, t.ex. att första timmen är avgiftsfri, men därefter debiteras användningen. 
Det finns dessutom en oro för hur biblioteken framöver ska klara att finansiera uppgra-
dering samt förnyelse av maskinvara.	(En av rekommendationerna i Underhusets rap-
port (PublicLibraries. Third Report of Session 2004-05) berör behovet av teknikförnyelse 
och uppmanade både de statliga organen och kommunerna att uppmärksamma frågan 
och att upprätta planer för drift och underhåll av systemen).
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Den	statliga	myndigheten
Genom 1964 års lag gavs ansvarig minister långtgående befogenhet att övervaka att 
kommunerna fullgjorde sina skyldigheter. Trots ett tydligt lagstöd har befogenheterna 
utnyttjats i mycket begränsad omfattning. 1964 års lag bemyndigade inrättandet av två 
rådgivande organ (Library Advisory Councils) ett för England och ett för Wales. De 
rådgivande organen, som tillkom 1966, skulle bistå ministern att fullgöra sitt uppdrag. 
År 1995 inrättades den fristående biblioteksmyndigheten Library and Information 
Commission (LIC). Den statliga myndigheten har därefter varit föremål omstrukture-
ringar. LIC ersattes år 2000 av Resource med uppgifter för både bibliotek och museer. 
Något år senare ombildades Resource och ersattes av den nuvarande myndigheten, 
Museums, Libraries and Archives Council (MLA). MLA är en fristående myndighet 
under DCMS med uppgift att förse ministern med underlag samt svara för utveckling, 
rådgivning samt fördelning av statliga bidrag. Vid sidan av MLA finns en expertkom-
mitté för folkbiblioteken, Advisory Council for Libraries (ACL). 

Det har ofta riktats kritik både mot den statliga myndigheten och mot ansvarig minis-
ter för oförmågan att sköta sina uppdrag. Bland annat i den tidigare nämnda underhus-
rapporten, som påtalade att ministern varit alltför undfallande. Man fann emellertid 
inga skäl att överföra biblioteksfrågorna till något annat departement, utan anmodade 
DCMS att verka mer effektivt för att främja biblioteksutvecklingen. Rapporten berörde 
även frågan om behovet av en ny och tydligare lagstiftning. Dels därför att bibliotekens 
roll har förändrats sedan lagen trädde i kraft 1965, dels för att begreppet ”comprehensive 
and efficient service” behöver förtydligas. DCMS uppmanades att överväga behovet av 
en ny lagstiftning.

The	British	Library	
Nationalbibliotekets uppgifter regleras i The British Library Act från 1972. Vid sidan av 
de regelrätta nationalbiblioteksuppgifterna skall British Library bistå folkbiblioteken. 
”the Board may contribute to the expenses of library authorities within the meaning of the 
Public Libraries and Museums Act 1964, or of any other person providing library facilities, 
whether for members of the public or otherwise”. Samtliga folkbibliotekssystem är regist-
rerade som låntagare vid The British Library som svarar för ca 45 procent av fjärrlånen 
inom landet.	

Fördröjningseffekten	
En iakttagelse värd att notera är den som görs av Nick Moore (Public Library Trends). 
Moore framhåller att folkbibliotek är en långsiktig verksamhet, som tar lång tid att ut-
veckla. Samlingar byggs inte upp på en dag. I synnerhet inte fack- och referenslitteratu-
ren. Tjänsternas kvalitet speglar de investeringar som gjorts under en lång period. Den 
ökning av utnyttjandet som noterades mot slutet av 1970-talet och början av 1980-talet 
var en effekt av den resursökning som ägt rum decenniet efter att 1964 års lag trädde i 
kraft.	Men det tar också tid innan effekterna av en nedskärning får genomslag.

Effekterna av den nedmontering som ägde rum under 1980-talet fick därför inte ge-
nomslag förrän ca tio år senare. Det finns således en fördröjningseffekt i båda rikt-
ningar. Det tar decennier att bygga upp ett biblioteksväsen. Och det tar tid innan ned-
dragningarna får full effekt. Moore menar att det finns ett tydligt samband mellan 
minskande bokanslag, minskat öppethållande och minskat utnyttjande.
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Underhuskommittén pekar på en annan bidragande orsak till nedgången i utlånings- 
och besökstal, nämligen de allvarliga bristerna i den fysiska infrastrukturen. Nedslitna 
och ruffiga bibliotekslokaler lockar inte till besök. Det finns, påtalade kommittén, ett 
uppdämt eftersatt underhåll, en skandal som måste åtgärdas, men som skulle kräva 
enorma investeringar. Kommittén föreslog därför en handlingsplan för renovering av 
biblioteksbyggnaderna inklusive förslag om hur finansieringen ska lösas. Kostnaderna 
uppskattades till mellan 240 – 650 miljoner GBP. Kommitténs bedömning har påfal-
lande likheter med de som gjordes av McColvin ca 60 år tidigare, (The Public Library 
System of great Britain: a Report on its present condition, with proposals for post-war 
reorganisation). McColvins bedömning av 1940-talets bibliotekslokaler var att byggna-
tionen hade sammanfallit med en av arkitekturens skräckperioder. Att landet var täckt 
av 1880- och 1890-talsbibliotek, fula, obekväma, kalla, dåligt upplysta och omöjliga att 
snygga till, som nu stod som monument över en entusiasm utan framtidsvision.

Förebild	och	varnande	exempel
Biblioteksutvecklingen i Storbritannien har under hela 1900-talet varit ryckig. Folk-
biblioteken som ursprungligen var en produkt av välfärdsstatens sociallagstiftning 
och1800-talets välgörenhetsströmningar, blev under 1900-talets sista decennier före-
mål för nyliberala angrepp.

1850 års bibliotekslag lade grunden för ett landsomfattande folkbiblioteksväsen. 
England var ett av de första länderna att införa en bibliotekslagstiftning. 1850 års lag 
hade antagits trots den utbredda uppfattningen att skatteuttag enbart var en börda. 
Vid 1900-talets början hade synen på skatter förändrats och skatteuttag började nu ses 
som förutsättning för en offentlig sektor. Vilket också gynnade folkbiblioteken. Med 
de nyliberala strömningarna som växte i styrka under 1970- och 1980-talen ifrågasat-
tes åter skattepolitiken och som en konsekvens – den offentliga sektorn. Vilket i sin tur 
missgynnade biblioteken.

1850 års lag hade gjort det möjligt för kommunerna att inrätta folkbibliotek. Med 1919 
års lagstiftning utvidgades rätten till att även omfatta länen, vilket innebar att bibliotek 
kunde etableras också på landsbygden. 1964 års lag gick ett steg längre och anmodade 
kommunerna att erbjuda en ”comprehensive and efficient library service”. Lagen försåg 
ansvarig minister med befogenheter att övervaka utvecklingen. 1964 års biblioteks-
lag i kombination med Bourdillon´s standards bidrog till en gynnsam utveckling. De 
engelska folkbiblioteken har således haft stöd i lagstiftning under mer än ett och ett 
halvt sekel. Lagen har emellertid inte inneburit något skydd mot nedskärningar under 
konjunktursvängningar. Engelska folkbibliotek har ofta tjänat som föredöme inter-
nationellt. En ställning som under senare tid försvagats. Trots minskande resurser och 
sparkrav finns, från politiskt håll, en stor tilltro till vad biblioteken kan åstadkomma 
och en stark önskan att biblioteken skall spela en allt större samhällsroll. För livslångt 
lärande, för minskat utanförskap etc. 

Staten har genom ansvarig minister befogenheter ingripa för att främja en utveckling. 
Befogenheter som i ringa omfattning utnyttjas för att förhindra en negativ utveckling. 
En komplikation är tvivelsutan den oklarhet som förknippas med begreppet ”compre-
hensive and efficient library service”. En oklarhet som kvarstår trots det myckna utre-
dandet.
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För en utomstående betraktare syns det som önsketänkande att biblioteken skall kunna 
bidra till att lösa diverse samhällsproblem om det inte anvisas adekvata resurser. Eng-
elskt folkbiblioteksväsen har tidigare visat prov på en förmåga att hämta sig efter ned-
gångar. De kom stärkta ut efter kriget. Och kunde med hjälp av den gynnsamma kon-
junkturen bygga upp ett solitt biblioteksväsen. Nu handlar det om att hämta sig efter 
nyliberalismens effekter. Något som emellertid kom av sig på grund av den finansiella 
kris som slog till hösten 2008 och som redan drabbat folkbiblioteken. Omfattande fili-
alnedläggningar aviseras på flera håll. Vad som avses med ”comprehensive and efficient 
service” är fortfarande oklart. 1964 års Public Libraries and Museums Act arbetar på 
övertid och skulle behöva revideras. Förhoppningarna om en lagrevision är emellertid 
inte stora. 

Bibliotek	i	Frankrike
De franska folkbiblioteken var sena i starten. Det var inte förrän i början av 1900-talet 
som det anglo-amerikanska public library-begreppet nådde fransk mark. Det skulle 
emellertid dröja ännu ett halvsekel innan utvecklingen tog fart.

Senfärdigheten har sannolikt en historisk förklaring. Efter revolutionen 1789 konfis-
kerades egendom, framför allt mark och byggnader, men också inventarier, däribland 
boksamlingar. Enligt uppskattningar beslagtogs bortemot 7 miljoner volymer åren 
efter revolutionen. Samlingarna forslades till depåer, där förvaringsbetingelserna var 
usla. Situationen blev kaotisk och det gjordes försök att avyttra böckerna. Men intresset 
var svalt, utom från armén, som behövde papper för att tillverka patronhylsor. 

Med stöd i den förordning år 1803, som anses vara upphovet till de kommunala bib-
lioteken (bibliothèques municipales), spreds samlingarna ut i landet till ca 300 kom-
muner. Enligt uppskattningar finns i dag mellan 5 – 8 miljoner volymer äldre litteratur 
i de kommunala biblioteken. Dessutom finns ca en miljon volymer i universitetsbiblio-
teken, främst Sorbonne, Sainte-Geneviève och i Strasbourg. Med äldre litteratur avses 
här böcker tryckta före 1811. 

Under 1900-talets första hälft fanns folkbibliotek framför allt i de större städerna. Ofta 
inrymda i uråldriga byggnader, med små eller obefintliga bokanslag, men med unika 
historiska samlingar. Enligt en lag år 1931 utsågs 34 städer, att med stöd från staten, ha 
ett särskilt ansvar för kulturarvet. Hemlån (prêt a domicile), var undantag, och läsning 
på plats (consultation sur place) regel. Utnyttjandet var minimalt. De kommunala bib-
lioteken behöll till sen tid karaktären av bokmausoleer, tillgängliga endast för en liten 
krets forskare och andra lärde. I romanen ”La Place” 1987 (Svensk titel: Min far) skild-
rar Annie Ernaux ett biblioteksbesök i början av 1950-talet: 

”En söndag efter mässan, klättrade pappa och jag uppför trapporna i kommunalhuset. 
Jag var 12 år. Vi letade efter dörren till biblioteket. Vi hade aldrig varit där tidigare. Jag 
såg fram emot en högtidsstund. Det var tyst bakom dörren. Pappa öppnade i alla fall.	Det 
var tystare än i kyrkan. Golvet knarrade och det var en märklig doft av gammalt. Två män 
bakom en disk, som avskärmade hyllorna, betraktade oss när vi kom in. Pappa lät mig föra 
ordet: ”Vi skulle vilja låna böcker”? En av männen replikerade omedelbart: ”Vilka böcker 
önskar ni då”? Vi hade aldrig tänkt tanken att man i förväg måste veta vad man ville ha, att 
man skulle vara tvungen att ange boktitlar lika lätt som man räknade upp kaksorter.”(min 
övers.)
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De äldre samlingarna kom så småningom att betraktas som en belastning, som slukade 
resurser på bekostnad av den mer publika verksamheten. På senare tid har attityderna 
förändrats.	De historiska samlingarna börjar nu ses som en tillgång. En bidragande 
orsak kan vara att man på många håll separerat folkbibliotekens budget från kultur-
arvsdelen och att staten lämnar bidrag till registrering, vård och komplettering av kul-
turarvssamlingarna. En annan bidragande orsak torde vara det aktiva intresset från 
statsmakterna att levandegöra kulturarvet. 

År 1980 proklamerades som kulturarvsår (année du patrimoine) av den franska reger-
ingen. Sedan dess arrangeras årliga kulturarvsdagar under september månad, där of-
fentliga och privata kulturbyggnader håller öppet hus och där biblioteken deltar aktivt. 
Dessutom arrangeras årligen sedan 1988 en landsomfattande kulturarvsmånad med 
inriktning på det tryckta kulturarvet (mois du patrimoine écrit et graphique).	Biblio-
teken håller då öppet hus med utställningar av material ur de äldre samlingarna, böcker, 
manuskript, originalutgåvor, stämplar, affischer, vykort, stadsplaner, mynt och med-
aljer och andra föremål som av en historisk slump hamnat i biblioteken. Aktiviteterna 
gör bibliotekens material tillgängligt för en bred publik, betydligt större än den snäva 
forskargrupp som normalt har tillgång till de äldre samlingarna. Arrangemangen röner 
stort intresse från allmänheten.

Bibliothèques	pour	tous
Förekomsten av stora historiska samlingar vid de kommunala biblioteken kan emeller-
tid ha bidragit till de franska bibliotekens elitistiska inriktning. När tryckproduktionen 
tog fart och utbudet av populärpress ökade, fanns en obenägenhet bland biblioteken att 
anpassa bestånden för en bredare publik.	Populärlitteraturen befarades ha en skadlig 
inverkan på barn, kvinnor och arbetare. Den elitistiska hållningen bidrog sannolikt till 
uppkomsten och utvecklingen av lånebiblioteken ”Bibliothèques pour tous”, som grun-
dades av rörelsen Culture et bibliothèques pour tous (CBPT).	Organisationen hade 
initierats av den katolska kvinnorörelsen vid mitten av1930-talet. År 1970 omformades 
organisationen till Union nationale culture et bibliothèques pour tous (UNCBPT) och 
fick kort senare status som nationell bildningsorganisation.

UNCBPT omfattar för närvarande ett nätverk med ett 90-tal regionala underavdel-
ningar som driver ca 1 500 bibliotek och läshörnor samt ett 80-tal diskotek och ca 20 
lekotek. Verksamheten sköts av ca 8 000 frivilliga. Utlåningen vid CBPT uppgår till ca 4 
miljoner volymer per år, varav ca en tredjedel till barn- och ungdom. UNCBPT:s mål-
sättning är att göra läsning tillgänglig för alla genom att bland annat etablera närbib-
liotek. ”Bibliothèques pour tous” finns i stadskvarter såväl som på landsbygden. De finns 
dessutom i skolor och fritidsgårdar, på sjukhus, på ålderdomshem och på arbetsplatser.

UNCBPT framhåller som sina fördelar: närhet, personkännedom samt obyråkratiska 
inköpsrutiner som gör det möjligt att tillhandahålla nya böcker redan vid utgivnings-
tillfället. (Bokbeståndens kvalitet har ifrågasatts från professionellt håll). Biblioteks-
verksamheten finansieras dels genom att utlåningen är avgiftsbelagd, dels med stöd av 
kommunala bidrag.	Ett familjeårskort kostar (2007) 8 Euro. UNCBPT bedriver även en 
omfattande läsfrämjande verksamhet genom läsecirklar, lästips och genom olika pu-
blikationer. Man svarar dessutom för biblioteksutbildning för de frivilliga som arbetar 
inom nätverket.
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Utvecklingen	efter	1980
Om folkbiblioteken i Frankrike var sena i starten, så har man de senaste ca två decen-
nierna knappat in på försprånget. Moderniseringen tog fart under 1970-talet. Antalet 
bibliotek ökade från 716 år 1971 till 2 486 år 1996. Senaste noteringen är 3 004 bibliotek. 
(Mini chiffres clés, 2008. Ministère de la Culture et de la Communication). Under samma 
period femdubblades personalstyrkan till ca 24 000 avlönade anställda. Därtill kom-
mer drygt 11 000 frivilliga. Antalet inskrivna låntagare sexdubblades och uppgår nu till 
närmare 6 miljoner (motsvarar drygt 16 procent av befolkningen) som lånar 162 mil-
joner böcker, 30 miljoner fonogram och 12 miljoner video, DVD etc. Därtill redovisar 
statistiken länsbibliotekens (BDP) 24 miljoner lån till drygt 18 000 kommuner, 4 400 
skolor och 533 högstadieskolor. Nya biblioteksbyggnader har invigts på löpande band. 
Ofta med skylten ”médiathèque” för att framhålla att utbudet inte begränsas till enbart 
böcker. Inte sällan är biblioteken inrymda i kommunens nya kulturhus. 

Förvaltningsnivåer
Till skillnad från Norden, har Frankrike en starkt centraliserad förvaltning och med 
tre nivåer för lokalt självstyre: 36 664 kommuner, med i genomsnitt 1 600 invånare, 96 
departement (motsvarande landsting) samt 22 regioner. Genom decentraliseringsre-
former (les lois de décentralisation) skedde under 1980-talet en viss maktförskjutning 
som innebar att statens detaljstyrning minskade.	

Kommunerna har ansvar för grundskola, brandförsvar, mindre vägar och lokal polis. 
Kultur, turism och kommunikationer är friviliga uppgifter. Departementen ansvarar 
för gymnasieskola, socialtjänst och infrastruktur. Regionernas huvuduppgift är att 
svara för	högre utbildning samt för regional planering.

Administrativt hör folkbiblioteken hemma inom kommunalförvaltningen, men det 
är inte obligatoriskt för kommunerna att inrätta folkbibliotek. Kommunallagen från 
den 22 juli 1983 begränsar sig till att påpeka att folkbiblioteken organiseras och finan-
sieras av kommunerna. Den decentralisering som genomfördes under 1980-talet och 
som stärkte kommunernas ställning, påverkade inte i nämnvärd grad folkbiblioteken. 
Däremot innebar reformen en genomgripande förändring för länsbiblioteken. Läns-
biblioteken (bibliothèques centrales de prêt), som tidigare varit statens förlängda arm 
överfördes nu till departementen och blev	”bibliothèques départementales de prêt” 
(BDP). 

BDP:s huvuduppgift är att förmedla depositioner till de mindre kommunerna och till 
skolorna. Ca 18 000 kommuner med mindre än 10 000 invånare utnyttjar tjänsten. BDP 
svarar även för fort- och vidareutbildning samt rådgivning till de lokala biblioteken.

Statens	roll
Det franska bibliotekslandskapet är splittrat med många aktörer och en inte alldeles 
entydig ansvarsfördelning. (Situationen med många små kommuner underlättar inte). 
Det statliga åtagandet är fördelat på flera ministerier och biblioteksrelaterade frågor är 
reglerade i en mängd lagar och föreskrifter. En sammanhållen bibliotekslag saknas. Dä-
remot utfärdades år 1991 en deklaration, ”Charte des bibliothèques”, som bland annat 
anger riktlinjer för de olika huvudmännens ansvar.
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Statens rätt att utöva kontroll av folkbiblioteken går tillbaka till en lag från 1822 som 
tillkom i samband med konfiskeringen av böcker i samband med revolutionen. År 
1945 inrättades den statliga biblioteksmyndigheten, la Direction des bibliothèques de 
France, under utbildningsministeriet. År 1989 tillkom le Conseil supérieur des bibli-
othèques (CSB) som skulle företräda staten i biblioteksfrågor. CSB blev en myndighet 
under Utbildnings-forsknings- och teknikministerierna. Uppdraget omfattade hela 
biblioteksområdet. CSB hade i uppgift att analysera och utvärdera bibliotekens verk-
samhet i syfte att utveckla och förbättra de allmänna biblioteken samt att göra årliga 
översikter över bibliotekstillståndet i Frankrike. Sedan år 2001 har CSB legat i dvala 
(en léthargie). Trots biblioteksföreningens, Association des Bibliothècaires de France 
(ABF) protester. (Det finns förhoppningar om att CSB skall återuppstå i form av ett 
Conseil du livre).

En annan myndighet inom utbildningsministeriet är kontrollorganet I.G.B. (Inspec-
tion générele des bibliothèques). I.G.B. skall på uppdrag av utbildningsministeriet och 
eventuellt andra berörda ministerier granska och utvärdera bibliotekens verksamhet. 
I.G.B. skall på ministeriets uppdrag även genomföra årliga specialstudier.

En annan statlig biblioteksmyndighet, Direction du livre et de la lecture (DLL), verkar 
inom Kulturministeriet. DLL svarar för tillsyn av de kommunala biblioteken och skall 
dessutom stödja biblioteksutveckling och läsfrämjande insatser. DLL svarar också för 
tillsyn av de kommunala bibliotekens äldre samlingar och fördelar bidrag för registre-
ring, bevarande och komplettring av kulturarvssamlingarna. DLL svarar dessutom för 
kompetensutvecklingsfrågor samt samlar in uppgifter för den årliga biblioteksstatisti-
ken. 

Staten har ett uttalat ansvar för de historiska samlingar som finns i kommunerna och 
som betraktas som en del av det nationella kulturarvet. Detta regleras i den lagstiftning 
(code des communes) som rör den kommunala förvaltningen. I händelse av vanvård 
har staten rätt att återta samlingarna. Inom Kulturministeriet, under DLL, finns ett 
råd, (Conseil national scientifique du patrimoine des bibliothèques publiques), som 
handlägger ärenden rörande kulturarvssamlingarna vid de lokala biblioteken. Rådet är 
ett expertorgan med ett 20-tal ledamöter. 

Efter 1980-talets decentraliseringsreformer har statens uppgifter inom folkbiblioteks-
området begränsats. T.ex. har staten, som nämnts, inte längre ansvar för länsbibliote-
ken. Statsbidragen kanaliseras numera genom de regionala kulturråden, Directions 
régionales des affaires culturelles (Drac). Medlen fördelas av Inrikesdepartementet. 

Charte	des	bibliothèques
Behovet av en bibliotekslag har emellanåt aktualiserats, men ännu inte realiserats. År 
1991 utfärdade CSB ”Charte des bibliothèques”, en deklaration som anger statsmakter-
nas avsikt med med bibliotekens verksamhet. Deklarationen uppfattades som ett första 
steg i riktning mot en bibliotekslagstiftning. Avsikten med deklarationen var att klar-
göra bibliotekens demokratiska roll, tydliggöra bibliotekens ansvar för det nationella 
kulturarvet samt att dra upp riktlinjer för en ansvarsfördelning mellan staten och de 
olika huvudmännen. Som skäl för att utfärda deklarationen angavs bland annat:
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att bibliotekens historiska material hade ett svagare skydd i lagstiftningen än arkiv 
och museer.

att lagstiftningen i samband med decentraliseringen inte tillräckligt tydligt hade 
klargjort kommunernas ansvar för att tillgodose allmänhetens behov av tillgång 
till böcker och läsning.

att universitetens utveckling mot en större självständighet aktualiserade behovet av 
riktlinjer. 

Deklarationen är inte tvingande, utan skall tjäna som vägledning vid överväganden 
och beslut. Målgrupp för deklarationen är ansvariga myndigheter och institutioner, 
de biblioteksanställda samt medborgarna. Deklarationen innehåller 27 paragrafer.	De 
inledande paragraferna slår fast att för att kunna utnyttja sin rätt till utbildning, infor-
mation och kultur, bör varje medborgare ha tillgång till böcker och andra källor. Här 
hänvisas till konstitutionen av den 4 oktober 1958, som anger att staten skall garantera 
lika tillgång till utbildning, information och kultur och att utbildningsväsendet är ett 
statligt ansvar. Avsikten med deklarationen är att klargöra villkoren för utnyttjandet av 
dessa rättigheter samt att, i överensstämmelse med gällande lagstiftning, ange målen 
för de offentligt finansierade biblioteken. 

Enligt paragraf	3	är biblioteken nödvändiga för demokratin och den fria åsiktsbild-
ningen och skall erbjuda jämlik tillgång till litteratur och andra informationskällor. 

Paragraf	4 anger att de bibliotek som finansieras med offentliga medel vara öppna för 
alla. 

Enligt paragraf	5	skall allmänhetens tillgång till utbildning och kultur tillförsäkras 
främst genom biblioteken. Följaktligen bör även skolbiblioteken och universitetsbib-
lioteken vara tillgängliga för andra användare än den egna institutionens. 

Paragraf	6	behandlar frågan om avgifter och slår fast att användandet av kataloger och 
av samlingarna på plats skall vara avgiftsfri. Mindre avgifter kan tas ut för övriga tjäns-
ter, t.ex. tillhandahållande av kopior.	Det framhålls som önskvärt att även hemlån vore 
avgiftsfria, alternativt att man befriar barn, ungdom och svaga grupper från avgiften.

Enligt	paragraf	7	skall samlingarna byggas upp med hänsyn till användarnas behov. 
Vidare rekommenderas att samlingarna förnyas och aktualiseras.	

Paragraf	8	rör kulturarvssamlingarna och slår fast att samtliga allmänna bibliotek har 
ett ansvar för sina historiska samlingar. De samlingar som avses är de som tillkommit 
genom pliktleverans, äldre dokument, dvs. äldre än hundra år samt sällsynta eller av 
annan anledning värdefulla verk. De bibliotek som har äldre samlingar i sin ägo skall 
vårda och levandegöra (valoriser) dem.

Paragraferna	9–21	behandlar statens roll. Det är staten som utformar den nationella 
bibliotekspolitiken. Staten bör också vidta åtgärder för att utjämna skillnader i tillgång 
till böcker och läsning samt verka för en jämlik tillgång till böcker och läsning i hela 
landet.
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Vidare anges att staten har ett särskilt ansvar för bibliotekens kulturarvssamlingar och 
skall ingripa om sådana samlingar är hotade genom att ge råd och vägledning samt 
utfärda rekommendationer i bevarandefrågor.	Staten har ett ansvar för att göra det 
möjligt för Nationalbiblioteket att fullgöra sitt uppdrag att samla, beskriva, bevara 
och tillgängliggöra det material som inkommer genom pliktleveranserna. Staten skall 
också ansvara för inventering och registrering av kulturarvssamlingarna. Staten skall 
dessutom vidta nödvändiga åtgärder för att främja bibliotekssamarbetet samt utfärda 
bestämmelser.

Paragraf	20	anger att biblioteken vid högstadie- och gymnasieskolor skall ledas av kva-
lificerad personal. 

Paragraferna	 22–27	 behandlar de olika bibliotekshuvudmännens roll och ansvar. 
Målsättning för de offentligt finansierade biblioteken skall vara att tillförsäkra med-
borgarna tillgång till utbildning, information och kultur. Det ankommer därför på de 
allmänna biblioteken att utveckla sina samlingar och se till att de hålls aktuella. Rekry-
tering av personal skall ske i enlighet med reglerna för offentlig anställning.

Enligt paragraf	24	har kommunerna ett ansvar för att samlingarna utvecklas, bevaras 
och görs tillgängliga. Kommuner med mer än 10 000 invånare skall ha ett folkbibliotek 
för att sköta uppgifterna, alternativt ett interkommunalt bibliotek. Kommuner med 
mindre än 10 000 invånare kan utnyttja länsbibliotekets (BDP) tjänster, inom ramen 
för det regelverk som gäller. (Loi 82-213 du 2 mars 1982). Länsbiblioteken ska bistå de 
kommuner som så önskar.

Paragraf	25	beskriver departementens roll och ansvar. Departementen skall svara för 
utveckling och bevarandet av de samlingar som finns eller utnyttjas inom departemen-
tet. (I paragrafen används begreppet Departement, inte BDP/länsbibliotek). Departe-
menten skall främja utvecklingen av de kommunala, eller interkommunala biblioteken 
genom rådgivning, utbildning och bibliotekstekniskt stöd samt verka för samarbete 
med andra aktörer. Departementen skall också främja läsning och annan kulturell 
verksamhet samt medverka i uppbyggnaden av bibliotekens och informations- och 
dokumentationscentralernas (vid högstadie- och gymnasiebibliotek) samlingar.

Enligt paragraf	26	skall regionerna främja de regionala biblioteksintressena. Regioner-
na skall svara för uppbyggnaden, bevarandet, tillgängliggörandet och levandegörandet 
av de samlingar som ingår i kulturarvet och som har ett regionalt intresse. 

Paragraf	27	behandlar universitetens roll och ansvar. Universiteten skall se till att till-
räckliga medel anslås för informationstjänster. Biblioteken skall svara för samlingarnas 
vård och utveckling.

En	splittrad	bild
Det franska bibliotekslandskapet är splittrat, med många aktörer och flera nivåer. Dess-
utom med 36 664 kommuner med i genomsnitt 1 600 invånare. Biblioteksfrågorna 
delas mellan olika departement, t.ex. utbildnings-, kultur-, forsknings- och inrikesde-
partementen. Under departementen finns ett antal myndigheter med delvis överlap-
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pande ansvarsområden. Biblioteksverksamheten styrs av ett antal lagar förordningar, 
men det saknas, som nämnts, en sammanhållen bibliotekslag.

Enligt kommunallagstiftningen ska kommunerna svara för folkbiblioteken. Men folk-
bibliotek är inte obligatoriska. Många små kommuner saknar underlag för kommunal 
service och förutsätts då hitta interkommunala lösningar. I kommuner med mindre 
än 10 000 invånare svarar ofta BDP för bokförsörjningen. Vid sidan av de kommunala 
biblioteken finns ett betydande inslag av lånebibliotek (bibliothèques pour tous), som 
drivs av ideella organisationer. (Förmodligen som en följd av bristande kommunala 
satsningar). Under de senaste decennierna har emellertid skett en omfattande utbygg-
nad av folkbiblioteken. De franska folkbiblioteken har också visat stor öppenhet för 
nya medier. 

Ett element som i stort sett saknas i nordisk folkbibliotekstradition, men som är de-
sto mer närvarande i de franska folkbiblioteken, är intresset för och omsorgen om de 
historiska samlingarna. Hanteringen av kulturarvssamlingarna är underställd statlig 
kontroll och regleras genom olika lagar och förordningar. Något som sannolikt bidra-
git till att skapa en medvetenhet om det skrivna kulturarvets värde. Men som kanhända 
också bidragit till att skapa – och bibehålla – en bibliotekstradition av ett annat slag än 
den nordiska.



114

Bibliotekslagstiftning – perspektiv och exempel

Källor:

Danmark
Gardner, F.M., Public Library Legislation: a comparative study. Paris 1971 

Granheim, Else, Biblioteklovgivning i Europa. En komparativ studie. Statens bibliotektilsyn. 
Oslo 1995

Langeland, Asbjörn, Bibliotekpolitikk i Norden. PM april 2008, ej tryckt

Biblioteksloven og Bibliotekstilsynet gennem 50 år. Köpenhamn 1970

Fra Thisted til Christiansborg. Bibliotek 70, pamflett nr 8, 1979

Hukommelse og fantasi: På sporet af bibliotekssagen. Bibliotekstilsynet. Köpenhamn 1989

Lov om biblioteksvirksomhed 2000. www.bs.dk

Mens vi venter på kommissionen. Bibliotek 70, pamflett nr 5, 1978

Den sorte krone. Bibliotek 70, pamflett nr 1, 1975

Sörensen, Börge, Det danske exemplet, Bog og Bibliotek, 2000, s.34-36

Thorsen, Leif, De danske folkebiblioteker 1940-1983, Köpenhamn 1992

Finland
Gardner, F.M., Public Library Legislation: a comparative study. Paris 1971 

Granheim, Else, Biblioteklovgivning i Europa. En komparativ studie. Statens bibliotektilsyn. 
Oslo 1995

Langeland, Asbjörn, Bibliotekpolitikk i Norden. PM april 2008, ej tryckt

Biblioteksförordning. Helsingfors den 18 december 1998

Bibliotekslag 4.12.1998/904. www.finlex.fi

Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 21.8.1998/635. www.finlex.fi

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till bibliotekslag. RP 210, 1997

Regeringens proposition med förslag till bibliotekslag. Kulturutskottets betänkande10/98

Norge
Gardner, F.M., Public Library Legislation: a comparative study. Paris 1971 

Granheim, Else, Biblioteklovgivning i Europa. En komparativ studie. Statens bibliotektilsyn. 
Oslo 1995

Langeland, Asbjörn, Bibliotekpolitikk i Norden. PM april 2008, ej tryckt

Ansettelse av biblioteksjef i Sirdal kommune og forholdet til bibliotekloven § 5. Skrivelse från 
Justis- og Politidepartementet, Lovavdelningen 29.01.2001

Audunson, Ragnar, Sömlös biblioteklov for sömlöse bibliotektjenester, ABM-utvikling. 2004

Bibliotekreform 2014. Del1: Strtegier og tiltak, ABM-utvikling. Oslo 2006

Bibliotekreform 2014. Del2: Norgesbiblioteket – Nettverk for kunnskap og kultur, ABM-
utvikling. Oslo 2006

Bibliotek. Kunnskapsallmenning, mötested og kulturarena i ei digital tid, Stortingsmelding nr. 
23, 2008 – 2009

Lov om folkebibliotek. Lov 1985-12-20 nr 108



115

Några jämförande exempel

ABM-utviklings retningslinjer for bibliotektjenester og biblioteksamarbeid i högre utdanning 
og forskning. www.abm-utvikling.no

Forskrift om personale I kommunala folkebibliotek. www.lovdata.no

Reglement for fylkesbibliotek – veiledende retningslinjer. www.abm-utvikling.no 

Reglement for folkebibliotek – veiledende retningslinjer. www.abm-utvikling.no

Reglement for folkebibliotek – veiledende retningslinjer. www.abm-utvikling.no

Reglement for fylkesbibliotek – veiledende retningslinjer. www.abm-utvikling.no 

Veiledende retningslinjer for samarbeidet mellom folke- og skolebibliotek i kommunen. www.
abm-utvikling.no

Bibliotekslagstiftning	i	England
British Library Act 1972.www.opsi.gov.uk

Building better library services. Audit Commission. London 2002	

Comprehensive, efficient and modern public libraries: standards and assessment. DCMS. 
London 2000 

Due for Renewal: Audit Commission. London 1997 

Financing our Public Library Service: Four Subjects for Debate. A consultative Paper, HMSO. 
1988

Framework for the future: action plan 2003-06.Resource. London 2003 

Framework for the future: libraries, learning and information in the next decade. DCMS. 
London 2003

Framework for the Future: MLA Action Plan for Public Libraries – ”towards 2013”. MLA 2008 

Gardner, F.M., The British public libraries Act, 1964, Unesco bulletin for libraries, Vol.XIX, No. 
5, 1965

Gardner, Frank,M., Public Library Legislation: a comparative study. Paris 1971

McColvin, L. R., The public library system of Great Britain. Library Association. London 1942

Moore, Nick, Public Library Trends. Cultural Trends Vol. 13(1) No. 49, March 2004

New Library: The People´s Network. LIC. London 1997 

Overdue: How to create a modern public library service. DEMOS. London 2003 

Public Libraries and Museums Act 1964, London, HMSO

Public Library Service Standards, DCMS, April 2001, revised December 2007

Public Libraries: Third Report of Session 2004-05, London, House of Commons

Review of Public Library Service in England and Wales: Final report. Aslib. London 1995

The size and efficiency debate: British Library R&D Report 6143, London 1994	

Standards of public library service in England and Wales (The Bourdillon Report) HMSO. 
London 1962 



116

Bibliotekslagstiftning – perspektiv och exempel

Bibliotek	i	Frankrike
Arreté (förordning) du 9 mai 1989 modifié portant du Conseil national scientifique du 

partimoine des bibliothèques publiques

Bertrand, Anne-Marie, Les bibliothèques. Paris 1998

Les Bibliothèques publiques en Europé, sous la direction de Martine Poulain. Paris 1992

Bobis, Laurence, Acquisitions et restauration. Les aides de la Direction du livre et de la lecture. 
BBF 1996/3

Charte des bibliothèques, Conseil supérieur des bibliothèques. 1992

Code des communes. Chapitre 1: Bibliothèques (7 avril 2000)

Gautier-Gentès, J-L. Le contrôle de l´état sur le patrimoine des bibliothèques des collectivités 
des établissements publics. Rapport annuel. 1997

Guilbaud, Didier, Les bibliothèques départementales et la prestation. BBF 2008/2

Mini chiffres clés 2008. Ministère de la Culture et de la Communication

Pouilas, Marie-Thérèse, Le patrimoine dans la politique d´un ville. BBF 2000/4

Tabet, Claudie, Les bibliothèques d´un autre type. BBF 1992/4



117

Några jämförande exempel

Bilagor

Bibliotekslagen	(1996:1596)	–	några	synpunkter.	PM	
Mannheimer	Swartling

Bibliotekslag	(SFS	1996:1596)

Lov	om	biblioteksvirksomhet.	Lov	nr	340	af	17/05/2000

Bibliotekslag	4.12.1998/904

Lov	1985-12-20	nr	108:	Lov	om	folkebibliotek

Charte	des	bibliothèques

















2009-10-08 19.03Svensk författningssamling (SFS) - Riksdagen

Sida 1 av 2http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1996:1596

Svensk författningssamling (SFS)

Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns
bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter
kan dock, med den teknik som nu används inte läggas in i databasen. Kontrollera
därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Bibliotekslag (1996:1596)

SFS nr: 1996:1596
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1996-12-20
Omtryck: 1998:1249
Ändrad: t.o.m. SFS 2004:1261
Registeruppgifter (regeringen)

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna
biblioteksväsendet.

2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur,
information, upplysning och utbildning samt kulturell
verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett
folkbibliotek.

Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information
görs tillgänglig för alla medborgare.

Varje kommun skall ha folkbibliotek.

3 § På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna
litteratur för viss tid.

Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader
för fotokopiering, porto och andra liknande tjänster. Inte
heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare
inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat.

4 § Ett länsbibliotek bör finnas i varje län.

Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med
kompletterande medieförsörjning och andra regionala
biblioteksuppgifter.

För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en
eller flera lånecentraler.

5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas
lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera
skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att
tillgodose deras behov av material för utbildningen.

6 § Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla
högskolor. Dessa bibliotek skall inom de områden som anknyter
till utbildning och forskning vid högskolan svara för

http://www.riksdagen.se/
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biblioteksservice inom högskolan och i samverkan med landets
biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice.

7 § Kommunerna ansvarar för folk- och
skolbiblioteksverksamheten.

Landstingen ansvarar för länsbiblioteken och för biblioteken
vid högskolor med landstingskommunalt huvudmannaskap.

Staten ansvarar för övriga högskolebibliotek och för
lånecentralerna samt för sådan biblioteksverksamhet som enligt
särskilda bestämmelser ankommer på staten.

7 a § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna
biblioteksväsendet skall samverka.

Kommuner och landsting skall anta planer för
biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261).

8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet
åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter
bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska
och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.

9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet
åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker,
informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov
för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.

10 § Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek,
forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek
skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna
till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med
folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att
erbjuda låntagarna en god biblioteksservice.
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100 12 Stockholm 
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Lov om biblioteksvirksomhed

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Folkebibliotekernes formål og virksomhed

    § 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved
at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom
musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og
multimedier.

    Stk. 2. Folkebibliotekerne skal bestræbe sig på at stille videogrammer til rådighed.

    Stk. 3. Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om
samfundsforhold i øvrigt.

    § 2. Folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet ved
udvælgelse af det materiale, der stilles til rådighed. Ved udvælgelsen må alene disse kriterier,
ikke de i materialet indeholdte religiøse, moralske eller politiske synspunkter, være afgørende.

    § 3. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til, eventuelt i samarbejde med andre
kommunalbestyrelser, at drive et folkebibliotek med afdelinger for børn og voksne.
Kommunalbestyrelsen kan indgå overenskomst med en anden kommunalbestyrelse om hel eller
delvis biblioteksbetjening.

    Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt

1) etablere biblioteksbetjening af de børn og voksne, der er afskåret fra selv at komme på
biblioteket,

2) tilpasse bibliotekernes åbningstider til brugernes behov og

3) oprette filialer eller iværksætte andre betjeningstilbud, hvor kommunens størrelse og karakter
gør det hensigtsmæssigt.

    Stk. 3. Lederen af et folkebibliotek skal have en relevant faglig baggrund.

    Stk. 4. Kommunalbestyrelser kan nedsætte et biblioteksråd med henblik på samordning af
biblioteksvirksomheden mellem flere kommuner.

    § 4. Kulturministeren kan efter forhandling med de kommunale parter fastsætte nærmere
regler om folkebibliotekernes materialer og benyttelsen af disse. Reglerne kan blandt andet
vedrøre indholdet af bibliotekernes materialesamlinger, bibliotekernes mulighed for i særlige
tilfælde at opkræve depositum for udlån samt deres mulighed for at begrænse udlån af
materiale.
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    § 5. Folkebibliotekerne står til rådighed for enhver for benyttelse på stedet og for udlån af
materialer. Forpligtelsen til udlån vedrører de materialer, der er nævnt i § 1, stk. 1.

    Stk. 2. Folkebibliotekerne skal gennem deltagelse i det almindelige lånesamarbejde søge at
skaffe brugerne det materiale, som biblioteket ikke selv råder over.

    § 6. Folkebibliotekerne kan oprette og drive afdelinger i virksomheder og institutioner eller
træffe aftale om biblioteksbetjening af sådanne.

    Stk. 2. Udgifter til biblioteksbetjening af statslige, amtskommunale og andre institutioner, der
ikke henhører under kommunerne, afholdes af institutionerne.

    § 7. Kommunens folkebiblioteker samarbejder med kommunens skolebiblioteker. Der
benyttes de samme katalogiseringssystemer m.v. inden for folke- og skolebiblioteksområdet.

Kapitel 2

Statslige opgaver på biblioteksområdet

Statens opgaver

    § 8. Staten fremmer samarbejdet i biblioteksvæsenet og virker for, at brugerne gennem
folkebiblioteket har adgang til de statslige og statsstøttede bibliotekers materialer, jf. §§ 9-18.

Centralbibliotekerne

    § 9. Centralbibliotekerne virker som overcentral for folkebibliotekerne ved at søge at
fremskaffe materiale, i det omfang folkebibliotekerne ikke selv råder over materialet, jf. § 11.

    § 10. Kulturministeren afgør efter forhandling med de kommunale parter, hvilke
folkebiblioteker der tillige skal virke som centralbiblioteker.

    Stk. 2. Ved afgørelsen skal der tages hensyn til, at bibliotekets materialer, personale og
lokaler er af en sådan standard, at den særlige centralbiblioteksopgave kan løses på en
forsvarlig måde.

    § 11. Kulturministeren indgår aftale om centralbiblioteksvirksomheden med den kommune,
hvis folkebibliotek skal varetage denne funktion.

    Stk. 2. Aftalen skal omfatte en beskrivelse af de opgaver, som centralbiblioteket varetager for
den kreds af folkebiblioteker, som betjenes. Aftalen skal indeholde en beskrivelse af de ydelser,
som centralbiblioteket stiller vederlagsfrit til rådighed. Aftalen kan blandt andet vedrøre
opgaver, der tager sigte på regional samordning inden for et afgrænset geografisk område og
på at styrke den faglige kompetence i bibliotekerne.

    § 12. Staten afholder udgiften til centralbiblioteksvirksomheden.

    Stk. 2. Statens bevilling til centralbibliotekerne fastsættes på de årlige finanslove.

De statslige biblioteker

    § 13. Staten driver en række biblioteker med henblik på betjening af læreanstalter,
institutioner og forskningen.

    Stk. 2. Et statsligt bibliotek står til rådighed for enhver for benyttelse på stedet samt udlån af
materialer og deltager i bibliotekernes almindelige lånesamarbejde, såfremt opgaven indgår i
forudsætningen for bevillingen til biblioteket.

    Stk. 3. Et bibliotek, der modtager tilskud fra staten, står til rådighed for enhver for
benyttelse på stedet samt udlån af materialer og deltager i bibliotekernes almindelige
lånesamarbejde, såfremt opgaven indgår i forudsætningen for tilskuddet til biblioteket.

    Stk. 4. Kulturministeren fastsætter efter forhandling med vedkommende ministre nærmere
regler om de statslige og statsstøttede bibliotekers forpligtelser, der er nævnt i stk. 2 og 3.
Reglerne kan blandt andet vedrøre bibliotekernes mulighed for i særlige tilfælde at opkræve
depositum for udlån samt deres mulighed for at begrænse udlån af materiale. Ved
regelfastsættelsen vil der kunne tages hensyn til særlige forhold ved de enkelte biblioteker.

    § 14. Statsbiblioteket virker som overcentral for folkebibliotekerne ved

1) at stille bøger, tidsskrifter og andre egnede materialer til rådighed for folkebibliotekerne,
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2) at formidle lån fra ind- og udland,

3) at fremskaffe materiale med særligt henblik på flygtninges og indvandreres behov til
folkebibliotekerne og andre relevante institutioner samt

4) at varetage en central depotbiblioteksfunktion for folkebibliotekerne.

    § 15. Danmarks Blindebibliotek virker som overcentral for folkebibliotekerne ved at
fremskaffe materiale til bibliotekerne med særligt henblik på informationsformidling til blinde,
svagtseende, ordblinde og andre, der på grund af handicap er ude af stand til eller har
vanskeligt ved at læse trykt tekst. Danmarks Blindebibliotek formidler lån fra ind- og udland i
tilknytning til folkebibliotekernes betjening af den omtalte gruppe af brugere.

    Stk. 2. Danmarks Blindebibliotek kan rådgive biblioteksvæsenet om forhold af betydning for
betjeningen af gruppen af brugere, der er nævnt i stk. 1.

Øvrige statslige opgaver

    § 16. Staten afholder udgiften til udarbejdelse af nationalbibliografien, der indgår i den
nationale fælles bibliotekskatalog.

    Stk. 2. Staten bidrager til, at den nationale fælles bibliotekskatalog i videst muligt omfang
stilles til rådighed for enhver ved adgang via Internet.

    § 17. Staten yder tilskud til det tyske mindretals biblioteker i Sønderjylland.

    Stk. 2. Staten kan yde tilskud til biblioteksbetjening af andre særlige grupper.

    Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om regnskabsaflæggelsen,
revisionskompetencen og revisionens udførelse for tilskud, der udbetales i henhold til stk. 1 og
2. Kulturministeren kan indhente yderligere materiale fra tilskudsmodtagere til brug for
Rigsrevisionen til en nøjere regnskabsgennemgang.

    § 18. Staten yder tilskud til udvikling inden for folke- og skolebiblioteksområdet.

Kapitel 3

Særlige bestemmelser

Folkebibliotekerne

    § 19. Lån af materialer fra folkebiblioteket og betjening på biblioteket er vederlagsfrit for
brugeren, jf. dog §§ 20 og 29.

    § 20. Kommunen kan opkræve vederlag af brugerne for særlige serviceydelser, der er
knyttet til folkebibliotekernes betjening, men som har en mere vidtrækkende karakter end
benyttelse på stedet, udlån af materialer og almindelig vejledning. Kommunen kan desuden
sælge viden, som er oparbejdet i folkebiblioteket i forbindelse med løsning af de almindelige
biblioteksopgaver. Kommunen kan forarbejde og videreudvikle denne viden med henblik på salg.
Salget skal tilrettelægges på en sådan måde, at det ikke påvirker varetagelsen af de almindelige
biblioteksopgaver i et urimeligt omfang.

    Stk. 2. Ydelser, der er nævnt i stk. 1, skal være udtrykkelig rekvireret af brugeren.

    Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af og opkrævningsformen for vederlaget
for de ydelser, der er nævnt i stk. 1, jf. dog stk. 4.

    Stk. 4. Såfremt ydelserne, der er nævnt i stk. 1, udbydes i konkurrence med private, skal
priserne på ydelserne fastsættes på markedsmæssige vilkår, således at de ikke medfører
urimelig konkurrence.

    Stk. 5. Kommunens salg af ydelser, der udbydes i konkurrence, må ikke over en treårig
periode give samlet underskud.

    Stk. 6. Kulturministeren fastsætter efter forhandling med indenrigsministeren nærmere regler
om prisfastsættelse efter stk. 4 og regnskabsaflæggelse i forbindelse med kommunernes salg af
ydelser, der er nævnt i stk. 1, jf. stk. 4 og 5.

    § 21. Kommuner kan opkræve et gebyr for overskridelse af lånetiden. Gebyret kan højst
udgøre 20 kr. for materialer, som en bruger har lånt samtidig, som har samme lånetid, og som
afleveres samlet, dog højst 10 kr. for børn og unge under 14 år. Såfremt overskridelsen er
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mere end 7 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 110 kr., dog højst 55 kr. for børn under 14 år.
Såfremt overskridelsen er mere end 30 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 220 kr., dog højst
110 kr. for børn under 14 år.

    Stk. 2. Beløbene, der er nævnt i stk. 1, reguleres pr. 1. januar, første gang den 1. januar
2001, med satsreguleringsprocenten, idet der afrundes til beløb, der er delelige med 5.

    § 22. Ved deltagelse i lånesamarbejdet kan en kommune opkræve betaling fra en anden
kommune for lån, dog ikke for lån, der formidles som led i varetagelse af
centralbiblioteksfunktionen. Betalingen kan ikke pålægges brugeren.

    Stk. 2. Kulturministeren fastsætter efter forhandling med de kommunale parter nærmere
regler om den betaling, der er nævnt i stk. 1. Reglerne kan blandt andet vedrøre betalingens
størrelse og opkrævningsformen, herunder varsel for opkrævning.

    § 23. Kommunen kan med et rimeligt varsel opkræve betaling, såfremt en bruger fra en
anden kommune låner materiale fra folkebiblioteket. Betaling opkræves hos brugerens
bopælskommune og kan ikke pålægges brugeren.

    Stk. 2. Kulturministeren fastsætter efter forhandling med de kommunale parter nærmere
regler om den betaling, der er nævnt i stk. 1. Reglerne kan blandt andet vedrøre betalingens
størrelse og opkrævningsformen, herunder varsel for opkrævning.

    § 24. Kommunen kan opkræve et gebyr af brugeren for udstedelse af erstatningslånerkort.

De statslige biblioteker

    § 25. De statslige og statsstøttede biblioteker, der har forpligtelser i henhold til § 13, stk. 2
og 3, udlåner materiale og yder betjening på biblioteket vederlagsfrit for brugeren, jf. dog
stk. § 27, stk. 1 og § 29.

    § 26. De statslige og statsstøttede biblioteker, der har forpligtelser i henhold til § 13, stk. 2
og 3, formidler lån til folkebibliotekerne uden betaling.

    § 27. De statslige og statsstøttede biblioteker, der har forpligtelser i henhold til § 13, stk. 2
og 3, kan opkræve vederlag af brugerne for særlige serviceydelser, der er knyttet til
biblioteksbetjeningen, men som har en mere vidtrækkende karakter end benyttelse på stedet,
udlån af materialer og almindelig vejledning.

    Stk. 2. Kulturministeren fastsætter efter forhandling med vedkommende ministre nærmere
regler om de statslige og statsstøttede bibliotekers ydelser, der er nævnt i stk. 1. Reglerne kan
blandt andet vedrøre, hvilke ydelser der kan opkræves betaling for, herunder størrelsen af
betalingen.

    § 28. Et statsligt bibliotek kan opkræve et gebyr for overskridelse af lånetiden. Gebyret kan
højst udgøre 5 kr. pr. materialeenhed. Såfremt overskridelsen er mere end 7 dage, vil gebyret
kunne forhøjes til højst 25 kr. Såfremt overskridelsen er mere end 30 dage, vil gebyret kunne
forhøjes til højst 50 kr. Beløbene reguleres pr. 1. januar, første gang den 1. januar 2001, med
satsreguleringsprocenten, idet der afrundes til beløb, der er delelige med 5.

    Stk. 2. Statsstøttede biblioteker kan opkræve et gebyr for overskridelse af lånetiden i medfør
af stk. 1.

Fælles bestemmelser

    § 29. En aftale mellem et bibliotek og en leverandør eller rettighedshaver om levering af
materiale til en afgrænset brugerkreds kan omfatte bestemmelse om, at materialelevering til
brugere uden for kredsen sker mod betaling af et særligt forbrugsbestemt licensgebyr. Et
bibliotek kan bestemme, at et sådant gebyr pålægges brugeren.

    § 30. Kulturministeren kan efter forhandling med de kommunale parter og vedkommende
ministre bestemme, at bibliotekerne skal opkræve gebyr for bestilling af materiale via
internetadgang til bibliotekernes fælles bibliotekskatalog.

    Stk. 2. Opkrævningen foretages af det bibliotek, som ekspederer bestillingen til brugeren.

    Stk. 3. Kulturministeren fastsætter efter forhandling med de kommunale parter og
vedkommende ministre nærmere regler om opkrævning af gebyret, der er nævnt i stk. 1.
Reglerne kan blandt andet vedrøre gebyrets størrelse, opkrævningsformen samt undtagelser fra
betalingsforpligtelsen.
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betalingsforpligtelsen.

    § 31. Et bibliotek kan udelukke en bruger fra at låne på biblioteket, såfremt vedkommende i
væsentligt omfang har misligholdt sin forpligtelse til at aflevere lånte materialer i ubeskadiget
stand.

    Stk. 2. Udelukkelse fra at låne på biblioteket kan tillige finde sted, såfremt en bruger skylder
at betale gebyr, der er fastsat efter §§ 21 og 28.

    Stk. 3. Kulturministeren fastsætter efter forhandling med de kommunale parter og
vedkommende ministre nærmere regler om udelukkelse. Reglerne kan blandt andet vedrøre
retningslinjer for udelukkelse, varsel og udelukkelsesperioden.

    § 32. Der er udpantningsret for gebyrer, som er fastsat efter §§ 21 og 28, såfremt det
skyldige beløb udgør 200 kr. eller derover.

    § 33. Ubetalte gebyrer efter § 21 og § 28, stk. 1, kan af indrivelsesmyndigheden med tillæg
af omkostninger inddrives ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om
inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven. Endvidere indtræder en kommune for et
beløb, der svarer til de ubetalte gebyrer med tillæg af omkostninger, i retten til udbetaling af
overskydende skat og arbejdsmarkedsbidrag med godtgørelse og renter samt fremskyndet
skattetilbagebetaling efter kildeskatteloven.

    Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse
med lønindeholdelse.

    Stk. 3. Inddrivelsesmyndigheden kan indhente de oplysninger hos skattemyndighederne og
andre offentlige myndigheder, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1
nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold. Oplysningerne kan
overføres elektronisk.

    § 34. I forskrifter om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse for ubetalte
gebyrer efter § 33, stk. 2, kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af
bestemmelserne i forskrifterne.

    Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i
straffelovens 5. kapitel.

    § 35. Bibliotekerne fastsætter et reglement for brugernes benyttelse. Reglementet skal
omfatte bestemmelser om låneridentifikation, lånetiden, opkrævning af depositum,
misligholdelse af forpligtelsen til at aflevere lånt materiale i ubeskadiget stand, opkrævning af
gebyrer og vederlag samt udpantning.

Kapitel 4

Afsluttende bestemmelser

    § 36. Loven træder i kraft den 1. juli 2000. Samtidig ophæves lov nr. 1100 af 22. december
1993 om folkebiblioteker m.v.

    Stk. 2. Retten til at låne musikbærende materialer og multimedier på andre folkebiblioteker
end bopælskommunens bibliotek, jf. § 5, stk. 1, har dog først virkning fra den 1. januar 2003.

    Stk. 3. Folkebibliotekernes samt de statslige og statsstøttede bibliotekers opkrævning af
gebyrer for overskridelse af lånetiden efter reglerne i §§ 21 og 28 har dog først virkning fra den
1. januar 2001.

    § 37. Indtil kulturministeren efter denne lov har udpeget de biblioteker, der skal virke som
centralbiblioteker, opretholdes de hidtidige centralbiblioteker, jf. § 8 i lov nr. 1100 af 22.
december 1993 om folkebiblioteker m.v. Endvidere opretholdes tilskudsordningen til Københavns
og Frederiksberg Kommuner til den del af biblioteksvirksomheden, der svarer til
centralbiblioteksvirksomheden, jf. § 11 i nævnte lov.

    Stk. 2. Folkebibliotekernes adgang til at opkræve en afgift for overskridelse af lånetiden, jf.
§ 18 i lov nr. 1100 af 22. december 1993 om folkebiblioteker m.v., opretholdes indtil den 31.
december 2000.

§ 38. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. maj 2000
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Finlex » Lagstiftning » Uppdaterad lagstiftning » 1998 » 4.12.1998/904

4.12.1998/904

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Bibliotekslag 4.12.1998/904

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap
Syften
1 §

I denna lag bestäms om biblioteks- och informationstjänsterna vid kommunala allmänna bibliotek och om
det riksomfattande och regionala främjandet av dessa tjänster.

2 §

Syftet med de allmänna bibliotekens biblioteks- och informationstjänster är att främja befolkningens lika
möjligheter till bildning, litterära och konstnärliga intressen, fortlöpande utveckling av kunskaper och
färdigheter samt medborgerliga färdigheter, internationalisering och till livslångt lärande.

Biblioteksväsendet bör också arbeta för att virtuella och interaktiva nättjänster samt deras kulturrelaterade
innehåll utvecklas.

2 kap
Ordnande av biblioteks- och informationstjänster
3 §

Kommunerna skall ordna de biblioteks- och informationstjänster som avses i denna lag.

En kommun kan ordna biblioteks- och informationstjänsterna själv, eller helt eller delvis i samverkan med
andra kommuner eller på något annat sätt. Kommunen svarar för att tjänsterna motsvarar vad som bestäms i
denna lag.

Kunderna skall ha tillgång till personal inom området biblioteks- och informationstjänster samt till
biblioteksmaterial och biblioteksutrustning som förnyas.

I tvåspråkiga kommuner skall vardera språkgruppens behov beaktas enligt enahanda grunder.

I kommuner inom samernas hembygdsområde skall de samiska och finska befolkningsgruppernas behov
beaktas enligt enahanda grunder.

3 kap
Nät av biblioteks- och informationstjänster
4 §

Ett allmänt bibliotek samarbetar med andra allmänna bibliotek samt med vetenskapliga bibliotek och
bibliotek vid läroanstalter som en del av ett nationellt och internationellt nät av biblioteks- och
informationstjänster.
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Det bibliotek som är centralbibliotek för de allmänna biblioteken samt de bibliotek som är
landskapsbibliotek kompletterar de övriga allmänna bibliotekens tjänster.

Centralbibliotek för de allmänna biblioteken är det kommunala allmänna bibliotek som vederbörande
ministerium utsett med kommunens samtycke. Verksamhetsområde för centralbiblioteket är hela landet.

Landskapsbibliotek är de kommunala allmänna bibliotek som vederbörande ministerium utsett med
kommunernas samtycke. Verksamhetsområdet för ett landskapsbibliotek bestäms av vederbörande
ministerium.

Om centralbibliotekets och landskapsbibliotekens uppgifter bestäms genom förordning. Vederbörande
ministerium kan, efter att ha hört kommunen, av grundad anledning återkalla förordnandet att vara
centralbibliotek eller landskapsbibliotek.

4 kap
Avgiftsfrihet för bibliotekstjänster
5 §

Användningen av bibliotekets egna samlingar på biblioteket och utlåningen av dem är avgiftsfria.

De fjärrlån som centralbiblioteket för de allmänna biblioteken samt landskapsbiblioteken ger de allmänna
biblioteken är avgiftsfria.

För andra prestationer vid biblioteket kan kommunen ta ut en avgift som högst motsvarar
självkostnadsvärdet av prestationen.

Av särskilda skäl får en avgift som annars skall fastställas så att den motsvarar prestationens
självkostnadsvärde fastställas till ett högre belopp.

5 kap
Utvärdering
6 §

Kommunerna skall utvärdera de biblioteks- och informationstjänster som de ordnar.

Avsikten med utvärderingen är att förbättra tillgången på biblioteks- och informationstjänster och att stöda
utvecklandet av dem. Med hjälp av utvärderingen följs hur de allmänna bibliotekens biblioteks- och
informationstjänster genomförs samt kvaliteten på tjänsterna och om de är ekonomiska.

Om riksomfattande utvärdering samt om deltagande på riksnivå i internationell utvärdering beslutar
vederbörande ministerium, som svarar för genomförandet av utvärderingen tillsammans med länsstyrelserna.
Kommunerna är skyldiga att delta i den utvärdering som avses i detta moment.

De centrala utvärderingsresultaten skall ges offentlighet.

6 kap
Statlig förvaltning av biblioteks- och informationstjänster
7 §

Statlig förvaltningsmyndighet för biblioteks- och informationstjänsterna är vederbörande ministerium. Statlig
regionalförvaltningsmyndighet är länsstyrelsen. Bestämmelser om länsstyrelsernas uppgifter utfärdas genom
förordning.

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980904#a904-1998
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7 kap
Särskilda bestämmelser
8 §

Biblioteksväsendet skall ha tillräckligt många anställda med utbildning inom biblioteks- och
informationstjänstområdet och andra anställda.

Bestämmelser om behörighetsvillkoren för bibliotekspersonal utfärdas genom förordning.

Vederbörande ministerium kan av särskilda skäl bevilja dispens från behörighetsvillkoren.

9 §

Kommunerna får statsandel för bibliotekens driftskostnader enligt lagen om finansiering av undervisnings-
och kulturverksamhet (635/1998).

Kommunerna beviljas statsandel för bibliotekens anläggningsprojekt enligt lagen om finansiering av
undervisning- och kulturverksamhet. Som anläggningsprojekt anses också anskaffning av bokbussar och
bokbåtar.

10 §

Biblioteken kan ha regler med bestämmelser om användningen av biblioteket och om biblioteksanvändarnas
rättigheter och skyldigheter.

För överträdelse av reglerna uppbärs av kommunen fastställda avgifter som skall stå i skälig proportion till
överträdelsen av reglerna.

11 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

8 kap
Ikraftträdande
12 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

För de statsandelar som avses i denna lag och för statsunderstöd kan även vinstmedel från tippning och
penninglotterier användas till utgången av 2002. (13.12.2001/1275)

Genom denna lag upphävs bibliotekslagen av den 21 mars 1986 (235/1986) jämte ändringar.

RP 210/1997, KuUB 10/1998, RSv 133/1998
Ikraftträdelsestadganden:
13.12.2001/1275:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 136/2001, KuUB 15/2001, RSv 145/2001
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Skriv ut 
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LOV 1985-12-20 nr 108: Lov om folkebibliotek.

DATO: LOV-1985-12-20-108
DEPARTEMENT: KKD (Kultur- og kirkedepartementet)
PUBLISERT: ISBN 82-504-1448-9
IKRAFTTREDELSE: 1986-01-01
SIST-ENDRET: LOV-2003-07-04-82 fra 2003-08-01
ENDRER:
SYS-KODE: BG05c
NÆRINGSKODE: 942
KORTTITTEL: Folkebibliotekloven. 

Sentrale forskrifter

INNHOLD

Lov om folkebibliotek.

Kapittel I. Folkebibliotekenes formål og virksomhet. 
    § 1. Målsetting 
    § 2. Lovens virkeområde 
    § 3. Lånesamarbeid, registrering m.v.

Kapittel II. Kommunale folkebibliotek. 
    § 4. Generelt 
    § 5. Personale 
    § 6. Samarbeid med skoler 
    § 7. (Opphevet ved lov 11 juni 1993 nr. 85.)...

Kapittel III. Fylkesbibliotek. 
    § 8. Generelt 
    § 9. Fjernlånsvirksomheten 
    § 10. Veiledningstjenester m.v. 
    § 11. Særskilte oppgaver 
    § 12. (Opphevet ved lov 11 juni 1993 nr. 85.)...

Kapittel IV. Statlige oppgaver. 
    § 13. ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum 
    § 14. Særlige statstilskudd 
    § 15. (Opphevet ved lov 27 mai 1987 nr. 23.)...

Kapittel V. Lovens ikrafttreden. Endringer i andre lover. 
    § 16. Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Fra samme dag endres følgende lover slik: - - -...

Lov om folkebibliotek.

Jfr. lov 29 mai 1987 nr. 23. - Jfr. tidligere lover 16 mai 1935 nr. 1, 12 des 1947 nr. 12, 18 juni 1971 nr. 80.

Kapittel I. Folkebibliotekenes formål og virksomhet.

§ 1. Målsetting

       Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom
informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

       Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.

       Virksomheten skal være utadrettet, og tilbudene skal gjøres kjent.

       Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.

§ 2. Lovens virkeområde

       Loven gjelder for den offentlige folkebibliotekvirksomheten, herunder de lokale folkebibliotekene som kommunen har ansvaret
for (lovens kap. II), fylkesbibliotekene som fylkeskommunen har ansvar for (lovens kap. III), og sentrale bibliotek- og
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veiledningstjenester som staten har ansvaret for (lovens kap. IV).

       Folkebibliotekvirksomheten omfatter også bibliotektjenester for pasienter i sykehus og helseinstitusjoner og andre som har
spesielle vansker med å bruke biblioteket.

§ 3. Lånesamarbeid, registrering m.v.

       Bibliotekene skal følge felles regler om lånesamarbeid og registrering, og for utarbeidelse av statistikk og årsmeldinger.
Departementet kan gi nærmere forskrifter.

Kapittel II. Kommunale folkebibliotek.

§ 4. Generelt

       Til formål nevnt i kapittel I skal alle kommuner ha et folkebibliotek.

       Folkebiblioteket kan drives av kommunen alene, eller i helt eller delvis driftsfellesskap med annen kommune, fylkeskommunen
eller statlig institusjon. Departementet kan gjøre unntak fra første ledd for forsøksvirksomhet.

       Kommunen fastsetter reglement for folkebiblioteket på grunnlag av veiledende retningslinjer som departementet gir for
bibliotekdriften.

Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85, 4 juli 2003 nr. 82 (i kraft 1 aug 2003 iflg. res. 4 juli 2003 nr. 898).

§ 5. Personale

       Alle kommuner skal ha fagutdannet biblioteksjef.

       Departementet kan dispensere fra bestemmelsen i denne paragraf og gir nærmere forskrifter om kvalifikasjonskrav og
overgangsordninger.

§ 6. Samarbeid med skoler

       Det skal være et organisert samarbeid mellom folkebiblioteket og de kommunale skolebibliotekene.

       Departementet gir veiledende retningslinjer for slikt samarbeid.

Endret ved lov 10 jan 1997 nr. 7 (i kraft 1 mars 1997 iflg. res. 10 jan 1997).

§ 7. (Opphevet ved lov 11 juni 1993 nr. 85.)

Kapittel III. Fylkesbibliotek.

§ 8. Generelt

       Til formål på fylkeskommunalt nivå nevnt i kap. I skal alle fylkeskommuner ha et fylkesbibliotek ledet av en fagutdannet
biblioteksjef. Departementet kan for forsøksvirksomhet gjøre unntak fra kravet om at alle fylkeskommuner skal ha et fylkesbibliotek.

       Fylkeskommunen fastsetter reglement for fylkesbiblioteket på grunnlag av veiledende retningslinjer som departementet gir for
bibliotekdriften.

Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85, 4 juli 2003 nr. 82 (i kraft 1 aug 2003 iflg. res. 4 juli 2003 nr. 898).

§ 9. Fjernlånsvirksomheten

       Fylkesbiblioteket skal ivareta fjernlånsvirksomheten i fylket, organisere bibliotekenes lånesamarbeid, og stå ansvarlig for sin del
av den felles plan for anskaffelse og oppbevaring av litteratur.

       Fylkesbiblioteket kan drive direkte utlån fra bokbuss/bokbåt, alene eller i samarbeid med andre fylkes- og folkebibliotek.

       Fylkeskommunen kan opprette avtaler om felles bibliotekdrift med en eller flere kommuner.

§ 10. Veiledningstjenester m.v.

       Fylkesbiblioteket skal gi råd til lokale myndigheter, yte bibliotekfaglig veiledning og assistanse, og arrangere møter og kurs om
bibliotekspørsmål.

       Det skal være et organisert samarbeid mellom fylkesbiblioteket og fylkeskommunens skoleledelse. Samarbeidet mellom
fylkesbiblioteket og de statlige skolemyndighetene i fylket skal sikres ved avtaler, slik at fylkesbibliotekets faglige kompetanse stilles
til rådighet for skolemyndighetene.

Endret ved lov 10 jan 1997 nr. 7 (i kraft 1 mars 1997 iflg. res. 10 jan 1997).

§ 11. Særskilte oppgaver

       Fylkeskommunen skal utover det som følger av § 3, gi uttalelser vedrørende fordeling av statlige midler, og bistå statlige
myndigheter ved utredning og planlegging.

Endret ved lov 11 juni 1993 nr. 85.

§ 12. (Opphevet ved lov 11 juni 1993 nr. 85.)
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Kapittel IV. Statlige oppgaver.

§ 13. ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum

       Statens oppgaver etter denne loven ivaretas av ABM-utvikling på vegne av departementet.

Endret ved lov 4 juli 2003 nr. 82 (i kraft 1 aug 2003 iflg. res. 4 juli 2003 nr. 898).

§ 14. Særlige statstilskudd

       Det kan gis særlige statstilskudd til visse bibliotekformål som ikke naturlig hører inn under den enkelte kommunes
ansvarsområde, eller som er av særlig betydning for opprettholdelse av et nasjonalt biblioteksystem. Departementet gir nærmere
bestemmelser.

§ 15. (Opphevet ved lov 27 mai 1987 nr. 23.)

Kapittel V. Lovens ikrafttreden. Endringer i andre lover.

§ 16. Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1 Fra samme dag endres følgende lover slik: - - -
1 Fra 1 jan 1986 iflg. res. 20 des 1985 nr. 2236.

Databasen sist oppdatert 8. okt 2009
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adoptée par le Conseil supérieur des bibliothèques le 7
novembre 1991 

 Article 1
Pour exercer les droits à la formation permanente, à l’information et à la culture reconnus par la Constitution1, tout
citoyen doit pouvoir, tout au long de sa vie, accéder librement aux livres et aux autres sources documentaires.

 Article 2
La présente charte a pour objet de définir les conditions d’exercice de ces droits, les missions des bibliothèques qui
dépendent de collectivités publiques2, et les obligations respectives de ces collectivités dans le respect de la
législation et de la réglementation en vigueur3 et des dispositions particulières relatives à la préservation du
patrimoine.

TITRE I 
Missions et accessibilité des bibliothèques

 Article 3
La bibliothèque est un service public nécessaire à l’exercice de la démocratie. Elle doit assurer l’égalité d’accès à la
lecture et aux sources documentaires pour permettre l’indépendance intellectuelle de chaque individu et contribuer
au progrès de la société.

 Article 4 
Les bibliothèques qui dépendent des collectivités publiques sont ouvertes à tous. Aucun citoyen ne doit en être
exclu du fait de sa situation personnelle4.En conséquence, elles doivent rendre leurs collections accessibles par
tous les moyens appropriés, notamment par des locaux d’accès facile, des horaires d’ouverture adaptés aux
besoins du public, des équipements de desserte de proximité et le recours aux techniques de communication à
distance.

 Article 5 
L’accès du public à l’information, à la formation et à la culture est d’abord assuré dans le cadre du réseau des
bibliothèques de lecture publique.Les bibliothèques scolaires sont ouvertes aux élèves et à ceux qui concourent à
leur formation. Elles peuvent également être ouvertes à d’autres utilisateurs dans le cadre des conventions prévues
par la loi5. Les bibliothèques universitaires et spécialisées sont ouvertes aux usagers et aux personnels des
établissements dont elles dépendent. Elles sont également ouvertes à d’autres utilisateurs dans des conditions
précisées par les autorités responsables. D’une manière générale, toute bibliothèque doit s’inscrire dans un
ensemble organisé dont l’objectif est de fonctionner en réseau. En conséquence, toute demande doit pouvoir être
satisfaite. Les bibliothèques ont un rôle de formation des usagers aux méthodes de recherche des documents ainsi
qu’à l’utilisation des réseaux documentaires.

 Article 6 
La consultation sur place des catalogues et des collections doit être gratuite pour l’usager.Les autres services
proposés par la bibliothèque peuvent être tarifés au moindre prix, notamment ceux qui sont rendus à distance, ceux
qui donnent lieu à la délivrance d’un document dont l’usager devient propriétaire6, ou à une recherche
documentaire individualisée approfondie7. Il est souhaitable que le prêt à domicile soit aussi gratuit ou qu’il fasse
l’objet des exonérations les plus larges en faveur des enfants et des adolescents, des publics empêchés ou
défavorisés.

http://enssibal.enssib.fr/autres-sites/csb/index.html
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 Article 7 
Les collections des bibliothèques des collectivités publiques doivent être représentatives, chacune à son niveau ou
dans sa spécialité, de l’ensemble des connaissances, des courants d’opinion et des productions éditoriales. Elles
doivent répondre aux intérêts de tous les membres de la collectivité à desservir et de tous les courants d’opinion,
dans le respect de la Constitution et des lois. Elles doivent être régulièrement renouvelées et actualisées. Les
collections des bibliothèques universitaires et spécialisées doivent également répondre aux besoins d’enseignement
et de recherche des établissements en cohérence avec les fonds existants et avec ceux des bibliothèques
appartenant au même ensemble ou à la même spécialité. D’une manière générale, chaque bibliothèque doit
élaborer et publier la politique de développement de ses collections et de ses services en concertation avec les
bibliothèques proches ou apparentées.

 Article 8 
Toute bibliothèque d’une collectivité publique est responsable des fonds et documents patrimoniaux dont elle a la
propriété ou l’usage.Les collections patrimoniales sont formées des collections nationales constituées par dépôt
légal et des documents anciens8, rares ou précieux9. Elles sont soumises à des règles particulières de
désaffectation ou d’échange10. Leurs conditions de conservation satisfont aux règles techniques en usage et sont
soumises au contrôle technique de l’Etat11. Les collections patrimoniales doivent être traitées et mises en valeur12

par les collectivités publiques qui en ont la propriété ou l’usage. Les responsabilités patrimoniales des bibliothèques
des collectivités publiques doivent être assurées dans le cadre de coopérations, notamment par la constitution de
catalogues collectifs, la gestion d’équipements collectifs, le développement d’une politique de conservation, de
reproduction et de plans de sauvegarde concertés.

TITRE II 
Rôle de l'Etat

 Article 9 
L’Etat définit la politique nationale des bibliothèques dans chacun des secteurs concernés. A cet effet il peut
développer des programmes d’intérêt national.L’Etat doit prendre les mesures propres à corriger les inégalités dans
l’accès à la lecture et à la documentation et veiller à l’équilibre des ressources documentaires sur l’ensemble du
territoire.

 Article 10 
L’Etat a des responsabilités particulières en ce qui concerne les fonds patrimoniaux des bibliothèques.Il doit exercer
son contrôle et intervenir lorsque l’intégrité des documents est menacée. Il doit donner les conseils nécessaires et
émettre toute recommandation utile à leur préservation et à leur mise en valeur, notamment en tenant le registre
des documents techniques appropriés. Il organise le dépôt légal. Il est responsable du recensement et de
l’inventaire général du patrimoine national et de sa diffusion. Il doit favoriser les actions de concertation et de
coopération dans le domaine patrimonial.

 Article 11
L’Etat assure le contrôle technique des bibliothèques dépendant des collectivités publiques.

 Article 12
L’Etat assure la mise en place et la cohésion de services collectifs nationaux entre les bibliothèques13.

 Article 13 
L’Etat doit assurer le fonctionnement de la bibliothèque nationale chargée de collecter, de cataloguer, de conserver,
de mettre à la disposition du public et d’exploiter les documents soumis au dépôt légal dont elle a la
responsabilité14.Cette bibliothèque nationale constitue des collections de référence de la production étrangère et de
la production relative à la France ou de langue française. Elle conserve les publications officielles étrangères
acquises en application des accords d’échanges internationaux de publications officielles. Elle conduit des
programmes de recherche nationaux. Elle est responsable de l’établissement et de l’accessibilité de la bibliographie
nationale. Elle participe à la définition de la politique des services collectifs nationaux, à l’établissement des règles
de normalisation bibliographique et à leur mise en oeuvre. Elle participe aux programmes internationaux de
coopération avec les autres bibliothèques nationales et les organismes internationaux de contrôle bibliographique.

 Article 14 
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L’Etat recueille toutes les données propres à l’évaluation quantitative et qualitative de l’activité des bibliothèques
dépendant des collectivités publiques et en assure l’exploitation sur le plan national et international. A ce titre, il tient
à jour la carte documentaire de la France.

 Article 15
L’Etat rassemble et complète les études techniques utiles au bon fonctionnement des bibliothèques et à leur
coopération. Il initie les programmes de recherche fondamentale nécessaires. Il en fait bénéficier l’ensemble des
collectivités qui peuvent demander des avis sur leurs projets et solliciter des expertises. A cette fin, l’Etat, en accord
avec les organismes compétents, assure le fonctionnement de services administratifs et techniques ou de
bibliothèques pilotes.

 Article 16 
L’Etat peut assurer le fonctionnement partiel ou total de bibliothèques chargées de constituer des collections
d’intérêt particulier ou de remplir des services d’intérêt national.

 Article 17 
L’Etat prend toutes les initiatives propres à favoriser la coopération entre les bibliothèques et lui fournit des cadres
réglementaires. L’Etat coordonne et encourage les programmes de coopération internationale des bibliothèques
françaises et la connexion des réseaux français aux réseaux internationaux.

 Article 18 : bibliothèques françaises à l’étranger 
L’Etat entretient à l’étranger un réseau de bibliothèques qui contribuent à la présence et au rayonnement de la
culture française. Ainsi, tout établissement culturel français à l’étranger doit entretenir ou constituer un service de
bibliothèque destiné non seulement à la communauté des français résidant à l’étranger mais aussi au public du
pays concerné.

 Article 19 : bibliothèques des administrations 
Les administrations de l’Etat doivent donner accès à l’information qu’elles produisent, dans les conditions
déterminées par la Commission d’accès aux documents administratifs, notamment par le moyen de bibliothèques
ouvertes au public ou inscrites dans un réseau accessible au public.

 Article 20 : bibliothèques et centres de documentation et d'information des lycées et collèges
Les établissements scolaires du second degré sont dotés de centres de documentation et d’information gérés et
animés par un personnel qualifié nommé par l’Etat.

 Article 21 
L’Etat assure le fonctionnement indépendant d’un Conseil supérieur des bibliothèques qui a pour mission de
formuler des avis et des propositions sur tout ce qui touche à la coordination des bibliothèques et des centres de
documentation et aux conditions de leur développement.

TITRE III
Responsabilité et compétences des collectivités

 Article 22
Toute collectivité publique doit assurer l’accès des citoyens à la formation, l’information et la culture en favorisant le
fonctionnement d’un service de lecture publique.

 Article 23 
Une bibliothèque dépendant d’une collectivité publique nécessite la conjonction de trois conditions :

la constitution d’une collection régulièrement renouvelée de documents accessibles au public,

la nomination d’un personnel qualifié, soit recruté conformément aux statuts de la fonction publique, soit,

dans le cas de recours à un personnel volontaire non rétribué, formé et encadré par ce personnel,

l’aménagement et l’entretien de locaux publics ou ayant l’agrément des pouvoirs publics.

 Article 24 : rôle des communes 
Toute commune doit assurer le développement, la conservation et l’accès au public des collections dont elle est
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propriétaire ou dont elle a l’usage.Les communes de plus de dix mille habitants doivent le faire dans le cadre des
services d’une bibliothèque municipale ou intercommunale. Les communes de moins de dix mille habitants peuvent
avoir recours, pour assurer leur mission, aux services du département et à des services intercommunaux dans les
cadres réglementaires et législatifs prévus à cet effet15. Les bibliothèques municipales ou intercommunales doivent
constituer et entretenir, en concertation avec les archives et les musées, un fonds d’intérêt local. Les bibliothèques
municipales ou intercommunales doivent contribuer sur leur territoire au développement de la lecture et à l’action
culturelle qui lui est liée, en concertation avec les autres organismes et partenaires communaux. La commune veille
à l’accès des enfants au livre notamment par le moyen de bibliothèques d’écoles, de bibliothèques centres
documentaires et en organisant les relations entre la bibliothèque municipale ou intercommunale et les écoles.

 Article 25 : rôle des départements 
Le département doit assurer le développement et la conservation des collections dont il est propriétaire ou dont il a
l’usage et leur accès au public dans le cadre d’un service départemental de la lecture publique et par la desserte
des communes de moins de dix mille habitants.Le service départemental favorise la création et le développement
de bibliothèques municipales ou intercommunales, notamment par des actions de formation, de conseil et
d’assistance technique. Le service départemental doit organiser la coopération entre les bibliothèques qu’il dessert
notamment en matière de formation continue, de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine, de réseau
documentaire et d’action culturelle. Le service départemental doit, dans le cadre de ses missions de solidarité
sociale, veiller à ce que soient assurés la desserte et le développement de la lecture des publics placés dans des
conditions particulières dans les établissements situés sur son territoire. Le service départemental doit contribuer
sur le territoire départemental au développement de la lecture et à l’action culturelle par des actions spécifiques en
concertation avec les autres organismes du département. Le département participe à la constitution et au
renouvellement des collections documentaires des bibliothèques et des centres de documentation et d’information
des collèges, notamment dans le cadre de la subvention de fonctionnement qu’il leur alloue. Cette subvention
s’ajoute aux dépenses pédagogiques prises en charge par l’Etat16.

 Article 26 : rôle des régions 
La région favorise la constitution, le développement, la conservation, l’accessibilité et la mise en valeur de fonds
documentaires ou patrimoniaux d’intérêt régional17.Elle contribue aux actions d’intérêt régional menées par les
bibliothèques de la région. Elle peut élaborer les outils collectifs permettant aux bibliothèques de la région d’assurer
ces missions. La région participe à la constitution et au renouvellement des collections documentaires des
bibliothèques et des centres de documentation et d’information des lycées, notamment dans le cadre de la
subvention de fonctionnement qu’elle leur alloue. Cette subvention s’ajoute aux dépenses pédagogiques prises en
charge par l’Etat.

 Article 27 : rôle des universités18 
Afin d’assurer les missions qui leur ont été reconnues en matière de formation initiale et continue, de recherche
scientifique et technique, de diffusion de la culture et de l’information scientifique et technique ainsi que de
coopération internationale, chaque université crée un service commun de la documentation ou bibliothèque
universitaire19.Les bibliothèques assurent la conservation et l’enrichissement des collections qui leur sont confiées.
L’université assure aux services communs de la documentation20 les moyens suffisants pour accomplir leur
mission, en personnel, locaux et crédits, que ceux-ci proviennent de l’Etat, des collectivités territoriales ou des
moyens qu’elle leur affecte elle-même. Elle favorise l’association ou l’intégration des bibliothèques et centres de
documentation de l’université au service commun de la documentation21. Elle favorise la mise en place d’actions
de coopération entre les bibliothèques universitaires et les autres organismes documentaires de la région.

Notes

1- Constitution du 4 octobre 1958, préambule reprenant celui de la Constitution du 27 octobre 1946 : La Nation
garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture.
L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat.

2- Par collectivité publique, nous entendons non seulement l’Etat, les collectivités locales et les établissements
publics, mais toute personne morale de droit public et les personnes morales de droit privé contrôlées par des
personnes morales de droit public.

3- Notamment celles concernant la propriété littéraire et artistique (lois du 11 mars 1957 et du 3 juillet 1985), les
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archives (loi du 3 janvier 1979) et les publications destinées à la jeunesse (loi du 16 juillet 1949), ainsi que, pour
les bibliothèques publiques, le décret sur leur contrôle technique de l’Etat du 9 novembre 1988.

4- Notamment les personnes empêchées ou éloignées ; par personnes empêchées, nous entendons les personnes
malades ou hospitalisées, les militaires, les détenus ; par personnes éloignées nous entendons celles qui habitent
des petites communes rurales ou à l’étranger. Cf. la législation en la matière, notamment la loi du 30 juin 1975
précisée par le décret du 1er février 1978 et la circulaire du ministère des affaires sociales du 29 janvier 1979 sur
les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les installations ouvertes au public.

5- Décret du 8 août 1985 sur les activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires organisées par les
communes, départements ou régions, dans les établissements d’enseignement public pendant les heures
d’ouverture. Circulaire du 22 mars 1985 relative aux modalités de mise à disposition, prévue par l’article 19 de la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les
régions et l’Etat.

6- Ceci vise entre autres les listages résultant des recherches menées sur les bases de données et les
reproductions de documents sur tous supports emportés par l’usager.

7- Par recherche documentaire individualisée approfondie, on entend une recherche menée par le personnel de la
bibliothèque à la demande exclusive d’un usager ou d’un groupe d’usagers et qui excède les informations
nécessaires à la consultation des collections.

8- Par document on entend non seulement les unités bibliographiques mais des collections dont la valeur globale
peut être sans rapport avec celle de chacun des éléments qui la composent. Il faut entendre aussi le document
dans sa particularité dont la valeur peut être sans rapport avec celle des autres exemplaires connus.

9- Par document ancien, on entend tout document de plus de cent ans d’âge. - Par document rare, on entend tout
document qui ne se trouve dans aucune autre bibliothèque proche ou apparentée, ou pour une bibliothèque
spécialisée tout document qui entre dans sa spécialité. - Le caractère précieux d’un document doit être,
indépendamment de sa rareté, apprécié en fonction de sa valeur vénale, culturelle ou scientifique, en particulier
pour les documents d’intérêt local ou ceux qui entrent dans la spécialité d’une bibliothèque spécialisée.

10- Ces règles s’ajoutent aux procédures des Domaines. Elles satisfont pour les bibliothèques municipales en
particulier aux dispositions du Code des communes (R. 341-1 à 341-5) Livre II, Titre IV, modifié par le décret 88-
1037 du 9 novembre 1988.

11- Par condition de conservation on entend toute mesure de surveillance, de protection, de reproduction et de
communication propre à préserver l’intégrité du document.

12- Par traitées et mises en valeur on entend non seulement les mesures de préservation mentionnées à l’article
précédent, mais le signalement spécifique dans les catalogues collectifs, la description et l’étude scientifique, la
présentation au public et la communication, si besoin est sous forme d’un substitut. S’il s’agit de documents qui ne
sont pas tombés dans le domaine public, leur reproduction doit se faire dans le respect de la loi sur la propriété
littéraire et artistique.

13- Notamment en matière de : catalogues collectifs nationaux circulation et échange de notices bibliographiques
listes d’autorités nationales normes scientifiques et techniques circulation et échange de documents plans concertés
d’évaluation et de développement de collections  

14- Décret n° 83-226 du 22 mars 1983 relatif à l’organisation et au régime financier de la Bibliothèque nationale.

15- Loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, art.
23 : Le département apporte aux communes qui le demandent son soutien à l’exercice de leur compétence.

16- Cette subvention est prévue par le décret du 25 février 1985. Elle s’ajoute aussi au financement par l’Etat de
projets spécifiques notamment dans le cadre des projets d’action éducative.



2009-10-08 19.06Conseil supérieur des bibliothèques - Charte des bibliothèques

Sida 6 av 6http://enssibal.enssib.fr/autres-sites/csb/csb-char.html

17- Loi du 2 mars 1982, art. 59 : Le Conseil régional a compétence pour promouvoir le développement économique,
social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l’aménagement de son territoire pour assurer la préservation
de son identité, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et des communes.

18- Loi 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, art. 4.

19- Ces services peuvent être communs à plusieurs universités : services interétablissements de coopération
documentaire ou bibliothèques interuniversitaires.

20- Cf. note 19

21- Cf. note 21

Extrait du "Rapport du président pour l'année 1991" publié par l'Association du Conseil supérieur des
bibliothèques 

avec le concours des ministères de l'éducation nationale, de la culture et de la recherche 

http://enssibal.enssib.fr/autres-sites/csb/index.html
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Svensk Biblioteksförenings rapporter

	 1.	 Fler	besök	och	utlån	–	en	rapport	om	hur	kommunerna	kan	öka	efterfrågan	på	bibliotekstjänster	
med	utgångspunkt	i	Kulturrådets	statistik	för	år	2005,	mars	2007.

Kulturrådets folkbiblioteksstatistik har studerats med hjälp av regressionsanalys för att ta reda på 
vilka faktorer som verkligen påverkar besöksantal och utlån. Analysen visar att ekonomiska sats-
ningar, stort utbud av databaser, tidningar och nya böcker ökar besök och utlån. För barnen spelar 
särskilt ett stort utbud och mycket personal en viktig roll.

	 2.	 Bibliotekens	förtjänst	–	en	forskningsöversikt	om	den	samhällsekonomiska	nyttan	av	bibliotek,	
Anna	Kåring	Wagman,	juli	2007.

Forskningsöversikten visar att satsningar på bibliotek leder till samhälls¬ekonomisk vinst. Den pe-
kar också på att bibliotek kan bespara användarna tid och pengar, gynna det lokala näringslivet och 
öka en orts attraktivitet för invånare och turister, men också på att mätmetoderna behöver utvecklas 
ytterligare.

	 3.	 Skolbiblioteken	–	en	underutnyttjad	och	underprioriterad	resurs,	september	2007.

Rapporten, som bygger på opinionsundersökningar bland skolelever och skolledare, visar att såväl 
elever som rektorer sätter stort värde på tillgång till ett skolbibliotek. Samtidigt finns det grupper 
som sällan besöker biblioteket och undersökningen visar också på kunskapsbrister hos skolledarna 
om exempelvis personalens betydelse för skolbiblioteket. 

	 4.	 Sverige	–	så	in	i	Norden	efter.	En	jämförelse	av	nationell	bibliotekspolitik	i	Danmark,	Finland,	
Norge	och	Sverige,	Anna	Kåring	Wagman,	september	2007.

Viktiga delar i en nationell bibliotekspolitik är att inrätta biblioteksmyndigheter, formulera visioner 
om bibliotekens roll i framtiden, ta fram strategier för att förverkliga målen, öka samarbetet mellan 
biblioteken och förtydliga ansvarfördelningen. Rapporten visar att Sverige ligger sist i Norden vad 
gäller nationell bibliotekspolitik. 

	 5.	 Myndighetsbibliotek	–	förutsättningar,	problem,	utmaningar,	Harnesk	Information,	mars	2008.

Rapporten visar att en universitetsstuderande som efter avslutad examen påbörjar ett arbete på 
en statlig myndighet i Sverige riskerar att få sämre tillgång till information som anställd än som 
student. Rapporten föreslår därför gemensamma upphandlingar och samordning av tillhandahål-
landet av elektroniska resurser till myndighetsbiblioteken.

	 6.	 Bibliotekarien	och	professionen	–	en	forskningsöversikt,	Anna	Kåring	Wagman,	april	2008.

Översikten tar upp forskning om bibliotekarieyrket – vad bibliotekarier kan, hur arbetsuppgifterna 
ser ut, hur yrket har förändrats över tid och vad yrkeskåren har gjort för att hävda sin position i rela-
tion till andra yrkesgrupper. Rapporten visar att bibliotekarierna bedriver ett aktivt arbete med att 
hitta sin yrkesroll i en verksamhet som ständigt förändras.

	 7.	 Framgångsrikt,	men	förbisett	–	om	bibliotekens	betydelse	för	integration,	Peter	Almerud,	april	
2008.

Forskningsöversikten visar att personer med utländsk bakgrund ofta besöker bibliotek och att de 
spelar en viktig roll i integrationsprocessen. Detta är dock något som inte uppmärksammas från po-
litiskt håll. Rapporten visar också att arbetet skulle kunna förbättras ytterligare, till exempel genom 
bättre sammansatta och mer moderna samlingar.  

	 8.	 Läsfrämjande	–	förnyelse	behövs!	En	rapport	med	förslag	till	nya	former	för	statligt	stöd	till	inköp	
av	litteratur	till	folk-	och	skolbiblioteken	samt	till	läsfrämjande	insatser	för	barn	och	vuxna,	Inger	
Eide	Jensen,	maj	2008.

I rapporten ges förslag på hur det statliga inköpsstödet skulle kunna förnyas, till exempel genom 
rätt att köpa in teknisk utrustning för att kunna tillgodogöra sig litteratur eller rätt att använda en 
del av anslaget till annat än inköp, exempelvis utbildning eller marknadsföring. Likaså föreslås det 
läsfrämjande stödet kunna omfatta insatser även för vuxna.
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	 9.	 Taggning	och	chick	lit,	Anna	Kåring	Wagman,	dec	2008.

Taggning och chick lit presenterar pågående forskning och 2007 års magisteruppsatser vid de fem 
biblioteks- och informationsvetenskapliga institutionerna i Borås, Uppsala, Lund, Umeå och Växjö. 
Rapporten beskriver dessutom institutionernas historia, vad som är ämnets kärna, hur ämnet för-
håller sig till andra discipliner och vilka inriktningar som finns inom biblioteks- och informations-
vetenskapen. 

	 10.	 Kommunala	beslutsfattare	om	bibliotek,	Anna	Kåring	Wagman,	september	2008.

Svensk Biblioteksförening har låtit SKOP intervjua 402 kommunala beslutsfattare om deras syn på 
bibliotek. 201 kommunalråd och 201 kommunala tjänstemän med befattningen bibliotekschefens 
närmaste chef har fått svara på frågor om man tycker att det bör satsas mer på bibliotek, hur bib-
lioteken utvecklats de senaste åren, för vilka grupper biblioteken är viktigast och mycket mer. De 
tillfrågade är spridda över hela landet och representerar såväl större som mindre kommuner. 

	 11.	 Dikt	eller	verklighet?	En	introduktion	till	biblioteksstatistik	i	Sverige	och	i	andra	länder,	Annette	
Johansson,	januari	2009.

Rapporten beskriver vilka aktörer som tar fram biblioteksstatistik i Sverige och hur ansvarsfördel-
ningen för den officiella statistiken ser ut. Den ger en överblick över biblioteksstatistiken i Sverige, 
Danmark, Norge, Finland, Storbritannien och USA och diskuterar de riktlinjer som formulerats av 
bland annat IFLA, UNESCO och ISO. Statistiken problematiseras och önskemål inför en förnyad 
statistikinsamling formuleras.

	 12.	 På	säker	grund.	En	Delfiundersökning	om	vilken	biblioteksforskning	som	behövs,	Tom	Wilson	&	
Elena	Maceviciute,	februari	2009.

På uppdrag av Svensk Biblioteksförening har en forskargrupp vid Bibliotekshögskolan i Borås un-
dersökt vilka forskningsbehov som de yrkesverksamma vid biblioteken identifierar. Rapporten ger 
en samlad bild av hela fältets forskningsönskemål, samtidigt som den diskuterar skillnader mellan 
olika bibliotekssektorer och mellan behov idag och i framtiden.  

	 13.	 Användningen	och	attityderna.	En	rapport	om	allmänhetens	användning	av	och	syn	på	folkbiblio-
tek	baserad	på	SOM-undersökningen	2007,	Lars	Höglund	och	Eva	Wahlström	mars	2009.	

På uppdrag av Svensk Biblioteksförening ställdes ett utökat antal frågor kring biblioteken i den 
senaste SOM-undersökningen och rapporten ger en fördjupad analys av svaren. Bland annat disku-
teras allmänhetens starka förtroende för biblioteken och det faktum att biblioteken värderas högt 
även av personer som inte använder dem. Men även mer oroande tendenser lyfts fram, exempelvis 
skillnader i användning mellan olika grupper.

	 14.	 Universitets-	och	högskolebibliotek	i	förändring.	Omvärldsanalys	och	framtidsscenarier,	Marga-
reta	Nelke	juni	2009.

Universitets- och högskolebibliotekens omvärld präglas av stora förändringar och rapporten be-
skriver sektorns problem och möjligheter idag och de kommande fem åren. Rapporten utgår dels 
från en enkät som skickats till samtliga bibliotekschefer, dels från aktuella politiska dokument och 
litteratur.

	 15.	 Det	bokliga	kulturarvet	–	till	pappersinsamlingen?	Anna	Kåring	Wagman	november	2009.

Det finns en mängd böcker och andra skriftliga handlingar av stort kulturhistoriskt värde vid biblio-
tek. Lagstiftningen kring dessa handlingar är bristfällig och ansvarfördelningen otydlig, vilket leder 
till att omfattande samlingar av kulturhistoriskt och vetenskapligt oersättligt material är oåtkomliga 
för användarna och riskerar att förstöras eller förkomma. Syftet med rapporten är att belysa situa-
tionen, för att förbättra förutsättningarna för en diskussion om hur frågan kan föras framåt.

	 16.	 Bibliotekslagstiftning	–	perspektiv	och	exempel,	Barbro	Thomas	november	2009.

På uppdrag av föreningen har Barbro Thomas beskrivit den svenska bibliotekslagstiftningens till-
komst och utveckling och gjort en jämförelse mellan lagstiftningen i Sverige, Danmark, Finland, 
Norge, Storbritannien och Frankrike. 

Samtliga rapporter går att ladda ner på föreningens hemsida, www.biblioteksforeningen.org under 
fliken Fakta och forskning. De går också bra att beställa från föreningens kansli. 


