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Det bokliga kulturarvet – till pappersinsamlingen?

Förord

Svensk Biblioteksförening har under lång tid pekat på behovet av en nationell 
bibliotekspolitik. En sådan skulle bland annat åstadkomma stora effektivitetsvinster 
och ett bättre samarbete mellan olika sorters bibliotek, vilket i förlängningen 
skulle gynna bibliotekens användare. Kulturarvsfrågan är ett tydligt exempel på ett 
område där ett samarbete och en tydligare ansvarsfördelning skulle få stor betydelse. 
Kunskapen finns om hur äldre handlingar skulle behöva bevaras och förmedlas för 
att vara tillgängliga även i framtiden. Däremot finns det ingen som har ansvar för 
att kunskapen förmedlas eller för att nödvändiga åtgärder genomförs. Det finns inte 
heller någon lagstiftning som reglerar bevarandet av den här sortens handlingar, trots 
att de har ett omätbart kulturarvsvärde.

Svensk Biblioteksförenings syfte med rapporten är att belysa läget som det ser ut idag 
i avsikt att förbättra förutsättningarna för en diskussion om hur frågan kan föras 
framåt. Rapporten är skriven av föreningens utredare Anna Kåring Wagman.

Niclas Lindberg 
Generalsekreterare  
Svensk Biblioteksförening
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Inledning

Sammanfattning av frågeområdet det bokliga kulturarvet
Det finns en mängd böcker och andra skriftliga handlingar av stort kulturhistoriskt 
värde vid folk- och skolbibliotek, framför allt till följd av att stifts- och lands-
bibliotekens bestånd fördes över till kommunerna 1974. Dessutom finns 
kulturhistoriskt värdefulla men okända samlingar även vid andra institutioner 
såsom kommuner, församlingar och andra offentliga organisationer. Samlingarna 
finns ofta inte med i några förteckningar och är därför svårtillgängliga för 
allmän het och forskare. Kunskapen om böckernas värde är ibland bristfällig och 
handlingarna vårdas inte alltid som de borde. Delvis beror det på att böcker setts som 
informationsbärare och levande bruksobjekt och därför inte kommit att betraktas 
som källmaterial för forskning eller som ”museiföremål” värda att bevara och 
tillgänglig göra. Kännedomen om att det existerar betydande mängder okatalogiserat 
äldre material är liten inom forskarvärlden.

Det finns lagstiftning som förhindrar att kulturhistoriskt viktiga böcker förs ut ur 
landet, men det finns inga lagar eller förordningar som föreskriver att folk- och 
skolbiblioteken eller andra institutioner har någon skyldighet att vårda, bevara eller 
tillgängliggöra böckerna. Omfattande samlingar av kulturhistoriskt och vetenskapligt 
oersättligt material är därför oåtkomliga för användarna och riskerar att förstöras 
eller förkomma.

I rapporten riktas särskilt intresset mot dels det bokliga kulturarvet, dels situationen 
för biblioteken, även om frågan är bredare än så. 

Lagstiftning
Utredningen KB – ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129) gjorde en genomgång 
av lagstiftningen på området.

Lagen om pliktexemplar av dokument föreskriver att Kungl. biblioteket och 
Lunds universitetsbibliotek ska ta emot pliktexemplar av allt material som 
trycks. Bibliotekslagen innehåller indirekt en viss vårdplikt, men inga uttryckliga 
bestämmelser om vård av böcker. I Högskoleförordningen står ingenting om 
bokvård. Förordningen om statliga myndigheters riskhantering innehåller krav på 
att myndigheter gör bedömningar av risker för skador eller förluster. Alla statliga 
bibliotek och andra myndigheter med boksamlingar ska alltså kartlägga vilka risker 
det finns för att samlingarna kan skadas och vidta åtgärder för att förebygga sådana 
skador. Lagen om kulturminnen m.m. innehåller skydd för inventarier som hör till 
kyrkobyggnad eller annan kyrklig byggnad och kan gälla böcker.1

Kulturminneslagen innehåller regler om utförsel av vissa äldre kulturföremål, 
inklusive böcker eller boksamlingar. Lagen omfattar svenska inkunabler, svenska 
böcker tryckta före år 1600, andra svenska böcker som är äldre än 100 år och har ett 
värde över 10 000 kr, andra utländska böcker som funnits i landet i mer än 100 år 
med ett värde över 10 000 kr, svenska tryckta kartor som är äldre än 100 år och med 
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ett värde över 10 000 kr, utländska tryckta kartor som funnits i landet mer än 100 år 
och har ett värde över 10 000 kr. Dessutom svenska handskrifter framställda före år 
1650, svenska icke tryckta protokoll, brev, dagböcker, manuskript, noter, räkenskaper, 
handritade kartor och ritningar äldre än 50 år och med ett värde över 2 000 kr, samt 
samlingar av utländska inkunabler som funnits i landet i mer än 100 år och visst 
svenskt material som är äldre än 50 år och har ett värde över 50 000 kr. Lagen före-
skriver att tillstånd för utförsel inte ska ges om föremålen är av stor betydelse för 
det nationella kulturarvet. Kungl. biblioteket, Riksarkivet och Nationalmuseum är 
tillståndsgivande myndigheter.2
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Utredningar och inventeringar

Tidigare utredningar 
Frågan om äldre handlingars bristfälliga bevarande och tillgänglighet har berörts i 
statliga utredningar vid ett par tillfällen under 1900-talet, framför allt i samband med 
utredningar av läroverks-, stifts- och landsbiblioteken. Redan på 1920-talet påpekades 
brister i förvaringen av äldre handlingar, liksom otillräcklig katalogisering. Däremot 
berörde inte 1970- eller 1990-talets kulturutredningar frågorna.3

Kungl. bibliotekets och Statens kulturråds inventering 
1998–1999 utförde Björn Dal en inventering av äldre samlingar i svenska bibliotek på 
uppdrag av Kungl. biblioteket och Statens kulturråd.4 Rapportförfattaren besökte 
65 bibliotek och skickade en enkät till 288 folkbibliotek, 149 forskningsbibliotek och 
16 gymnasiebibliotek. Svarsfrekvensen var 93 procent. 

Svaren visade att 56 procent av de svarande folkbiblioteken och 65 procent av 
forsknings biblioteken har äldre samlingar (1800-tal eller äldre). Som framgår av 
tabellen är många av samlingarna mycket gamla. 

Andel bibliotek med samlingar från olika tidsperioder, av bibliotek som uppger  
att de har äldre samlingar (procent)

Folk- och länsbibliotek Forsknings- och specialbibliotek Gymnasiebibliotek

–1699 23 58 90

1700-tal 57 75 95

1800–1849 73 87 95

1850–1899 100 100 100

Biblioteken ombads även svara på om de äldre samlingarna är katalogiserade. Svaren 
visar att endast en fjärdedel av folkbibliotekens äldre samlingar är fullständigt 
förtecknade och att så mycket som en fjärdedel över huvud taget inte finns med i 
någon katalog.

Andel bibliotek som svarar att deras äldre samlingar är fullständigt, delvis eller inte alls 
katalogiserade (procent)

Folk- och länsbibliotek Forsknings- och specialbibliotek Gymnasiebibliotek

Fullständigt 26 44 17

Delvis 50 45 57

Inte alls 24 11 26

Inventeringen tar även upp säkerhetsfrågor. 28 procent av de svarande biblioteken 
uppger att de har samlingar som exponeras för solljus och merparten av samlingarna 
förvaras i rumstemperatur. Hälften av biblioteken förvarar material i gamla kapslar 
eller kartonger som är skadliga för handlingarna. 50 bibliotek har råkat ut för vatten-, 
fukt- eller mögelskador sedan mitten av 1900-talet. 35 bibliotek har drabbats av 
stölder, tyvärr också utförda av den egna personalen.
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Vid en majoritet av biblioteken (69 procent) finns ingen särskild person som är 
ansvarig för de äldre samlingarna. 

Inventeringsrapporten lyfter fram situationen vid gymnasiebiblioteken som särskilt 
bekymmersam. ”Delar av bibliotek har kastats av okunskap; på ett bibliotek står ca 20 
hyllmeter välbevarade volymer naturvetenskap från 1700- och 1800-tal, vid skolans 
flyttning räddade ur container av en lärare, minst lika mycket hade redan körts iväg. 
Flera läroverksbibliotek står undanstoppade i skyddsrum med dåligt fungerande 
ventilation, andra har i decennier stått solbelysta i lärarnas rökrum eller i vinds-
utrymmen, heta på sommaren och med läckande tak.”5

Problemet beskrivs vara att de äldre samlingarna med tiden har upphört att fungera 
som allmänt tillgängliga samlingar. Bibliotekens uppgift har då blivit att bevara 
samlingarna och för det har biblioteken inte tillräckliga resurser. Många av de 
svarande frågar sig också varför de ska behålla en äldre samling trots att den aldrig 
används. Man upplever sig inte ha det uppdraget och man saknar resurser för att ta 
hand om samlingarna.

Rapporten pekar på att biblioteken med det uppdrag de har idag i första hand 
betraktar böcker som informationsbärare. För forskningen är boken mer än så – den 
teknik som använts för att producera boken, det sammanhang den framställts i och 
de andra böcker den samlats med är viktig kunskap. För biblioteken kan gallring av 
dubbel exemplar eller splittring av samlingar förefalla rimlig, men för forskningen 
förstörs därmed oersättligt källmaterial. 

75 procent av de svarande saknar rådgivning eller praktisk hjälp i bevarandefrågor 
och många har en positiv inställning till att ett nationellt bevarandesekretariat ges 
ett särskilt ansvar för frågorna. 47 procent önskar utbildning eller fortbildning i 
bevarandefrågor och 34 procent i bokhistoria. Ungefär en tredjedel önskar råd-
givning kring digitalisering eller mikrofilmning och lika många vill ha hjälp med 
katalogisering av samlingarna.  

Rapporten framhåller ett biblioteksarkiv som en möjlig lösning. De bibliotek som 
inte har möjlighet att själva vårda och tillgängliggöra sina äldre samlingar skulle 
kunna deponera dessa hos biblioteksarkivet. I rapporten föreslås också ett nationellt 
bevarandesekretariat. Sekretariatet skulle ha flera uppgifter: fungera som kunskaps-
centrum, bedriva rådgivning, göra inventeringar och katalogisera samlingar, anordna 
utbildningar och upprätta en nationell bevarandestrategi. 

Smålandsinventeringen
På uppdrag av Kungl. biblioteket och Statens kulturråd genomförde Björn Dal även 
en inventering av äldre boksamlingar i Småland 1999. Inventeringen avsåg äldre 
tryck i offentlig ägo eller hos församlingar, folkrörelseorganisationer, stiftelser och 
liknande. Dal fann att det i Småland fanns ungefär 200 000 volymer äldre handlingar, 
varav ca 70 procent på bibliotek, 20 procent i hembygdsgårdar och 10 procent i 
museer, församlingar och liknande. Många samlingar förvarades bristfälligt och 
riskerade att förstöras.6
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Pilotprojekt i Skara
Kungl. biblioteket genomförde ett pilotprojekt vid Stifts- och landsbiblioteket och 
Sveriges lantbruksuniversitet i Skara 2001. Målet var att utveckla metoder för att 
tillämpa och sprida kunskaper om förebyggande bevarandeåtgärder. Erfarenheterna 
visade att en ökad medvetenhet ofta var den viktigaste insatsen. Att personalen redan 
från början kände till hur de skulle agera var mer effektivt än att i efterhand försöka 
reparera uppkomna skador.7

Pågående inventering i Umeå
Ett projekt vid Umeå universitetsbibliotek har fått pengar från Kempestiftelsen för att 
under nio månader inventera vilka samlingar som finns i Norrbottens, Västerbottens, 
Västernorrlands och Jämtlands län. Projektet, som leds av Christer Karlsson vid 
Umeå UB, vänder sig till olika organisationer: skolor, församlingar, arkiv, bibliotek 
och museer. Hittills har det lett till att en stor mängd kulturhistoriskt värdefulla 
handlingar hittats hos ett flertal aktörer. Inventeringen visar att kunskapen hos 
huvud männen ofta är mycket dålig, både om att materialet över huvud taget finns och 
om hur det bör omhändertas. Christer Karlsson berättar att en bok tryckt i Venedig 
år 1503 och med en 1300-talshandskrift som omslag ligger nedstoppad under en hög 
böcker i en låda i en källare. Likaså ligger Gustav Vasas bibel från 1541 helt tillgänglig i 
en kyrka, vilket innebär risk för såväl slitage som skadegörelse.

Projektet framhåller att den tidigare statliga verksamheten att vårda äldre samlingar 
har hamnat hos nya huvudmän i och med att skolan har kommunaliserats och 
kyrkan skilts från staten och att de nya huvudmännens kunskaper om handlingarna 
är begränsad. Exempelvis är kyrkans kulturarvsvårdande aktiviteter av tradition 
inriktade på föremål, inte på böcker. För vården av kyrkans föremål finns särskilda 
stiftsantikvarier, men de sysslar inte med skrifter och den ”kyrkoantikvariska 
ersättningen”, som kyrkan får av staten för att vårda kulturarvsföremål, är inte avsedd 
för böcker. 

Projektet vid Umeå universitet ska vara klart under 2009, men en fortsättning 
planeras. Ett exempel är att de forskare som ingår i projektets referensgrupp ska skriva 
en ansökan om ett forskningsprojekt kring frågorna.8
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KB-utredningen och nationella 
bevarandesekretariatet

KB-utredningen
KB-utredningen 2004 tog upp kulturarvsfrågorna utförligt och konstaterade att 
böcker och boksamlingar inte har fått samma skydd i lagstiftningen som andra 
delar av kulturarvet. Det finns lagstiftning som ska förhindra att särskilt viktiga 
böcker förs ut ur landet, men böcker har inte samma övriga skyddsregler som andra 
kulturhistoriskt värdefulla objekt. Paradoxalt nog riskerar boken att glömmas bort 
och förstöras genom att den betraktas som en del av det levande biblioteket och 
därmed inte blir ett museiföremål som andra kulturarvsobjekt. ”Många bibliotek 
saknar också kompetens, resurser och intresse för att ta hand om sina äldre samlingar. 
Det har under senare år framkommit att många värdefulla boksamlingar i såväl 
offentlig som privat ägo far illa, och att en inte oväsentlig värdestegring har medfört att 
gamla boksamlingar blivit mer attraktiva för stölder och avyttring” skriver utredaren 
Gunnel Stenqvist.9

Forskningsbiblioteken har på ett tydligare sätt än folkbiblioteken till uppgift 
att bevara material för framtiden och har fått ta ett stort ansvar inom området. 
Folkbiblioteken har inget uttalat bevarandeuppdrag, men KB-utredningen pekar 
på att de borde ta ett ansvar ändå, eftersom samlingarna har ett kulturhistoriskt 
och ekonomiskt värde. I längden kommer det att bli mycket dyrare för samhället att 
reparera skadorna i framtiden än att ta hand om kulturarvet idag.10 För att göra det 
behövs personal med goda språkkunskaper och kännedom om hur samlingarna ska 
vårdas, skyddas och tillgängliggöras.11  

Nationella bevarandesekretariatet
Kungl. biblioteket och Statens kulturråd uppvaktade kulturministern 1999 för att 
uppmärksamma regeringen på behovet av åtgärder för att rädda de äldre samlingarna. 
I avvaktan på ett svar från statsmakterna startade Kungl. biblioteket Nationella 
bevarandesekretariatet (NBS) 2002, trots avsaknad av uppdrag och finansiering. 
Sekretariatet hade fyra huvuduppgifter: att erbjuda information och rådgivning, 
verka för hög bevarandestandard, verka för ökat medvetande om bevarandefrågorna 
samt arbeta för ökat nationellt samarbete.12 

KB-utredningen menade att bevarandesekretariatet borde utvecklas. Dess uppgift 
skulle vara att skapa medvetenhet hos ägare till äldre samlingar, ge råd och stöd och 
ansvara för relevant utbildning och kompetensutveckling. Andra uppgifter skulle vara 
att ha ett tillsynsansvar och med andra ord kontrollera att samlingarna bevaras och 
görs tillgängliga. Det skulle vidare formulera en nationell bevarandeplan och göra 
nödvändiga inventeringar. Utredaren framhöll att det bästa var att uppgifterna fanns 
kvar på Kungl. biblioteket och att det fanns ett brett stöd för det. ”Folkbiblioteken 
framhåller att det är bra ur nationell synvinkel att bevarandeinsatserna samordnas och 
att ’någon/KB’ har ett nationellt ansvar.”13
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KB-utredningens förslag kan sammanfattas i följande punkter:

 1. Det bör finnas en lag till skydd för värdefulla boksamlingar i offentlig miljö. Lagen 
ska beröra objekt som ägs eller förvaltas av staten, av en kommun eller Svenska 
kyrkan. 

 2. KB ska föra en förteckning över de boksamlingar som är av kulturhistoriskt värde 
och ha möjlighet att kräva in uppgifter om kulturhistoriskt värdefulla böcker och 
boksamlingar. 

 3. KB ska vara den myndighet som har till uppgift att på begäran yttra sig över 
förfrågningar från statliga eller kommunala organ eller organ inom svenska 
kyrkan i frågor som gäller det kulturhistoriska värdet av boksamlingar under 
deras förvaltning. 

 4. KB ska vara den myndighet som har till uppgift att på begäran yttra sig över 
förfrågningar från statliga eller kommunala organ eller organ inom Svenska 
kyrkan i frågor som gäller vården av boksamlingar. 

 5. KB bör mot avgift få åta sig uppdrag att bistå statliga, kommunala och privata 
förvaltare med utredningar om vårdbehov och råd om vård av boksamlingar som 
tagits upp i den föreslagna förteckningen. 

 6. KB bör ges rätt att utfärda föreskrifter om hur offentligt ägda eller förvaltade 
boksamlingar ska förvaras och vårdas. 

 7. KB bör få i uppgift att följa utvecklingen då det gäller vården av värdefulla 
boksamlingar i offentlig miljö samt utfärda rekommendationer. KB bör ges rätt 
att besiktiga de samlingar som tagits upp på den föreslagna förteckningen. 

 8. De samlingar som tagits upp på den föreslagna förteckningen bör inte få skingras, 
gallras eller överlåtas utan föregående anmälan till KB. 

 9. Om boksamlingarna vansköts och ingen upprättelse sker efter påpekande bör KB 
vara skyldigt att föreslå regeringen att förvaltningen överförs till någon annan. 

 10. KB bör få i uppdrag att ta fram en nationell bevarandeplan. 
 11. Ett nationellt bevarandesekretariat bildas vid KB.14

Efter KB-utredningen
Förhoppningen var att bildandet av Nationella bevarandesekretariatet skulle 
leda till att Kungl. biblioteket fick ett tydligare uppdrag att vara den centrala 
kulturarvs  enheten i fråga om äldre handlingar och att sekretariatet skulle få särskild 
finansiering. Några sådana besked kom dock inte och efter ett par år beslutade Kungl. 
biblioteket att lägga ner sekretariatet. Anledningen var att man inte ansåg att man 
kunde bedriva verksamhet utan att ha vare sig uppdrag eller finansiering.

Inte heller följdes KB-utredningens lagförslag upp. I dagsläget finns därmed 
ingen aktör med ansvar för äldre handlingar i offentliga miljöer och någon 
förstärkt lagstiftning är inte föreslagen. En anledning till att inget händer kan vara 
att ärendet sorterar under två departement – kulturarvsfrågorna handläggs av 
Kulturdepartementet, medan Kungl. biblioteket hör till Utbildningsdepartementet.

Om exempelvis ett folkbibliotek vill skänka bort en äldre bok som man inte har 
möjlighet att bevara eller tillgängliggöra, har inte Kungl. bibliotekt någon skyldig-
het att ta emot den. Däremot kan KB ta emot boken om man bedömer att den 
kompletterar den egna samlingen. Någon möjlighet att deponera böcker hos KB finns 
inte.
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Andra insatser av intresse

ABM-centrum
AMB-centrum bildades 2004 och är ett samarbetsprojekt mellan sju olika 
institutioner (Kungl. biblioteket, Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet, Riks-
arkivet, Naturhistoriska riksmuseet, Statens ljud- och bildarkiv och Nordiska museet) 
ABM-centrum är ett sekretariat med en anställd och arbetar med samordning 
av frågor som rör svenska arkiv, bibliotek och museer. Centrum har vid ett flertal 
tillfällen uppmärksammat kulturarvsfrågor liknande den nu aktuella. ABM-centrums 
nuvarande projektperiod pågår till mars 2010.15

Sveriges depåbibliotek
Sveriges depåbibliotek i Umeå fungerar som ett centralt, gemensamt uppbyggt 
fjärrlånemagasin för de svenska folkbiblioteken. Depån har byggts upp främst genom 
donationer från folk- och skolbibliotek runt om i landet i samband med gallringar. 
Biblioteket omfattar svenska monografier (både fack- och skönlitteratur), men tar 
inte emot tidskrifter, årsböcker, offentligt tryck, AV-material, kartblad, allmänna 
encyklopedier eller liknande. Depån behåller endast ett exemplar av varje titel och 
upplaga. Böckerna är möjliga att fjärrlåna och finns förtecknade i LIBRIS.

Under 1980-talet fungerade de tre lånecentralerna i Stockholm, Malmö och Umeå 
som depåbibliotek, men sedan 1992 finns Sveriges depåbibliotek samlat i Umeå. 
Utlånen administreras av Informations- och lånecentralen i Umeå och verksamheten 
får anslag från Statens kulturråd. 

2002 gavs Gunni Öberg i uppdrag att göra en översyn av depåbibliotekets verksamhet, 
efter ett gemensamt initiativ från depåbiblioteket och Statens kulturråd. Öberg 
pekade på depåbibliotekets knappa resurser och efter utredningen har anslagen höjts 
något, men inte mycket.16

Unescos Memory of the World Programme
Det är inte bara i Sverige som frågorna uppmärksammas. Unesco driver Memory 
of the World Programme, som syftar till att bevara och sprida kunskap om särskilt 
värdefulla äldre boksamlingar och arkiv och enskilda böcker och arkivalier. 
Anledningen är att man ser att många samlingar håller på att förstöras och man därför 
vill att de bevaras för framtiden. Programmet vill också göra dem mer tillgängliga, 
bland annat med hjälp av digitalisering. 

För att sprida kunskap om värdet av äldre handlingar publicerar programmet en 
lista med boksamlingar och arkiv av internationellt intresse. Sverige har med fyra 
samlingar i registret: Astrid Lindgrens arkiv, Emanuel Swedenborgs samlingar, 
Ingmar Bergmans arkiv och Alfred Nobels familjearkiv. Programmet har avdelningar 
i olika länder och det finns en svensk kommitté.17 
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Uppsatser och artiklar

Mi Brötegård och Clas Karlsson bekräftar i uppsatsen Äldre boksamlingar på 
kommunala bibliotek – resurs eller belastning? (BHS 2004) bilden av att många 
folk bibliotek varken har kompetens, resurser eller intresse av att bevara och till-
gängliggöra sina äldre samlingar. De uppfattas ofta som inaktuella, svårtillgängliga 
och resurs- och utrymmeskrävande. Uppsatsförfattarna framhåller att det finns 
mycket att vinna på att bevara och levandegöra folkbibliotekens bokarv. Ett växande 
historieintresse, inte minst för den lokala historien, kan motivera att biblioteken 
intresserar sig mer för de äldre böckerna.18 

Camilla Hertil Lindelöw och Sara Parmhed har skrivit uppsatsen Tillgängliggörande 
och bevarande av raritetssamlingar. En diskursanalys av uppfattningar hos ledande 
företrädare vid Stockholms och Uppsala universitetsbibliotek (BHS 2006). Uppsatsen 
bygger på enkäter till personal vid Stockholms och Uppsala universitetsbibliotek där 
man ställt frågor om hur man arbetar. En viktig slutsats är att personalen betonar 
bevarandet av de äldre handlingarna snarare än tillgängliggörandet av dem.19

Evelina Ottossons uppsats Blås bort dammet från de äldre boksamlingarna! En studie 
om folkbiblioteks bevarande av bokligt kulturarv, (BHS 2009) bygger på en enkät 
till anställda vid sex folkbibliotek med äldre boksamlingar, närmare bestämt före 
detta stiftsbibliotek. Enkäten visade att biblioteken saknade bevarandedokument 
och att biblioteksplanerna endast berörde de äldre samlingarna knapphändigt. 
Särskilt intressant med uppsatsen är också att den lyfter fram personalens syn på de 
äldre samlingarna med hjälp av fyra idealtyper. Personalen var samlingsorienterad 
snarare än användarorienterad och majoriteten betraktade biblioteket snarast som 
ett arkiv; med andra ord ansågs samlingarnas främsta värde vara som källor till 
information och som objekt för forskning. Några bibliotekarier hade dock en mer 
användarorienterad inställning och ansåg att bibliotekets främsta uppgift var att 
tillgängliggöra samlingarna.20

Barbro Thomas har i en artikel i Ikoner beskrivit bakgrunden till att det finns många 
handlingar av stor betydelse för kulturarvet på biblioteken, att samlingarna är okända 
och att de på många håll far illa. Thomas pekar på att den statliga hållningen, trots 
att frågan utretts vid ett flertal tillfällen, hela tiden har varit att inte låta kunskapen 
om problemet föranleda någon åtgärd.21 Problemet har också uppmärksammats av 
Barbro Thomas och Lars Björk i en gemensam artikel i tidskriften Biblis.22

Riksarkivarien Tomas Lidman har i en artikel uttryckt att han ofta möts av åsikten att 
biblioteken inte är några kulturarvsinstitutioner. Lidman menar däremot att arkiv 
och bibliotek har en gemensam skyldighet att vårda och tillgängliggöra kulturarvet.23
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Hur kan man rädda det bokliga 
kulturarvet?

Så ser läget ut idag. Att något behöver göras är uppenbart och det finns flera möjliga 
vägar som kan vara värda att diskutera. Genom att lyfta fram olika alternativ vill 
Svensk Biblioteksförening uppmuntra till en diskussion om vilken eller vilka åtgärder 
som är lämpligast.

Ytterligare inventeringar. Det finns fortfarande många okända handlingar på 
bibliotek och andra institutioner. Kunskapen om vilka insatser som behövs för 
att bevara dessa handlingar är inte tillräcklig. Fortsatta inventeringar av såväl 
handlingarnas existens som bevarandebehov skulle ge ökad medvetenhet om 
problemet och ge bättre förutsättningar att bedöma vilka ytterligare insatser som 
krävs. 

En förteckning/katalog. De inventeringar som gjorts har resulterat i förteckningar 
som skulle behöva kompletteras och posterna skulle behöva göras sökbara. Katalogen 
skulle kunna beskriva handlingarnas proviniens (eftersom många handlingar ingår i 
lokala samlingar) och innehålla bilder, kanske till och med rörliga bilder, eftersom det 
efterfrågas av forskarna. Katalogen skulle kunna göras sökbar via LIBRIS. 

Digitalisering. Många handlingar skulle kunna digitaliseras. På så sätt ökar 
tillgängligheten och risken för slitage minskar. Samtidigt ska man inte tro att 
digitalisering ersätter andra bevarande- eller tillgänglighetsåtgärder – ett digitalt 
dokument kan aldrig ge samma information som originalet.

En förtydligad lagstiftning. Det är rimligt att det bokliga kulturarvet får samma 
lagskydd som föremål inom andra kulturarvsområden. KB-utredningens förslag om 
en lag till skydd för värdefulla boksamlingar i offentlig miljö innebär just att böcker 
ges samma lagskydd som andra kulturarvsföremål. 

En förtydligad ansvarsfördelning. Även en tydligare ansvarsfördelning skulle 
behövas. KB-utredningen menade att forskningsbiblioteken har ett tydligare uppdrag 
än folkbiblioteken, men att folkbiblioteken borde ta ett ansvar även om det inte ingår 
i deras uttalade uppdrag. Forskningsbibliotekens uppdrag är dock också vagt och 
ett förtydligande av vem som har ansvar för de kulturhistoriskt värdefulla böckerna 
skulle behövas för såväl folk- och forskningsbibliotek som andra berörda aktörer 
(Kungl. biblioteket, Statens kulturråd, Riksantikvarieämbetet med flera). 

Ett ansvarigt nationellt organ. Ett nationellt organ, bland annat med uppgift 
att bevaka utvecklingen och bistå biblioteken med rådgivning, föreslogs i KB-
utredningen. Organet skulle också kunna samordna insatserna på området. Ett 
alternativ är att Nationella bevarandesekretariatet vid KB återuppstår. Ett annat 
alternativ är att frågan handläggs av ABM-centrum, vilket skulle kunna vara ett sätt 
att hantera det faktum att frågan ofta hamnar mellan två olika departement. Ett 
tredje är bildandet av ett institut vid avdelningen för bok- och bibliotekshistoria vid 
Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.
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Depå eller depåer. Många efterlyser en möjlighet för kommuner, skolor med flera 
att deponera sitt material för vård och tillgängliggörande. Depålösningar finns till 
exempel i de nordiska grannländerna.24 Olika aktörer (folkbibliotek, skolbibliotek, 
forskningsbibliotek, specialbibliotek, Kungl. biblioteket) skulle därför kunna 
samarbeta kring en eller flera depåer. Olika organisatoriska hemvister kan tänkas: KB, 
länsbiblioteken, Depåbiblioteket i Umeå eller forsknings- och universitetsbiblioteken. 
Fördelen med att deponera material i jämförelse med att donera det är att en 
donation ger mottagaren rätt att splittra samlingar och gallra ut material, vilket inte 
alltid uppskattas av donatorn. Förvaras handlingen i en depå så ägs den fortfarande 
av kommunen, landstinget eller stiftet och ursprunget anges när handlingen 
katalogiseras. Ett problem med depålösningen är frågan om vem som ska betala de 
höga bokvårds- och försäkringskostnaderna. 

Utbildningar och kompetensutveckling. Många bibliotekarier med kunskap om 
frågorna kommer att gå i pension och det har uttryckts önskemål om utbildnings- 
och fortbildningsinsatser inom området bibliotek och kulturarv. Bara genom att 
öka kännedomen om äldre samlingars kulturhistoriska värde och betydelse för 
forskningen skulle mycket vara vunnet.
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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 

satsningar, 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 samhällsekonomisk vinst. Den 

pekar 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 

tillhandahållandet 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 relation 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 

politiskt håll. Rapporten visar också att arbetet skulle kunna förbättras ytterligare, till exempel 

genom bättre sammansatta och mer moderna samlingar.  
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	 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.

	 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 förhåller sig till andra discipliner och vilka inriktningar som finns inom biblioteks- och 

informationsvetenskapen. 

	 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 

biblioteken 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 

ansvarsfördelningen 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 

undersökt 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	folk-
bibliotek	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 

diskuteras 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, 
Margareta Nelke juni 2009.

Universitets- och högskolebibliotekens omvärld präglas av stora förändringar och rapporten 

beskriver 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.
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	 15.	 Det	bokliga	kulturarvet	–	till	pappersinsamlingen? Anna Kåring Wagman oktober 2009.

Det finns en mängd böcker och andra skriftliga handlingar av stort kulturhistoriskt värde vid 

bibliotek. 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 situationen, för att förbättra förutsättningarna för en diskussion om hur frågan kan föras 

framåt.

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.	
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