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1 Inledning 
 
Arbetsgruppen startade sitt arbete den 1 september 2015 enligt Direktiv för översyn av 
biblioteksverksamheten i Riksarkivet och för upprättande av en övergripande förvärvspolicy 
som upprättats av processen Tillgängliggöra (se bilaga 1). Efter införandet av en ny 
processorganisation den 1 januari 2016 rapporterar arbetsgruppen till processområdesansvarig 
för stödprocesserna. 
 
I enlighet med uppdraget formulerar gruppen biblioteksverksamhetens mål och ansvar som 
forskningsbibliotek, och föreslår hur dess roll kan tydliggöras genom en ändring av 
Riksarkivets instruktion. Ett förslag till övergripande förvärvspolicy har utarbetats och en 
inventering av löpande periodika vid biblioteken har gjorts (se bilaga 2). Under arbetet har det 
även visat sig nödvändigt att utforma ett förslag till bibliotekspolicy för myndigheten. 
 
Rapporten innehåller dokumentation av läget vid de kartlagda biblioteken samt en 
övergripande beskrivning av läget. Informationen har huvudsakligen samlats in genom en 
omfattande enkät som de ansvariga för biblioteken har besvarat. Gruppens medlemmar har 
även besökt de olika biblioteken och på plats fört en dialog kring enkätfrågorna. Enkätsvaren 
finns i bilaga 31. 
 
I slutet av rapporten finns tankar kring utvecklingen vad gäller e-böcker och 
bibliotekskatalogfrågor samt om biblioteksplaneringen i Stockholm inför Krigsarkivets flytt. 
Även frågan om eventuellt förändrade principer för placering av arkivbestånden berörs. 
 
När arbetsgruppen påbörjade sin kartläggning med uppdraget att skapa ett förslag till 
förvärvspolicy var kunskapen om läget på biblioteken otillräcklig. Kartläggningen visar att 
situationen är mycket svår vid landsarkivens bibliotek. Vid flera av biblioteken fungerar den 
löpande verksamheten dåligt. Fokus i rapporten ligger på dessa problem och arbetsgruppen 
föreslår strategier för att vända utvecklingen, bland annat en miniminivå på bemanningen vid 
landsarkivens bibliotek. En myndighetsövergripande verksamhetsutveckling vid biblioteken 
förutsätter att biblioteken tilldelas resurser. 
 

1.1 Kartläggningens omfattning 
Detta är den första kartläggningen av Riksarkivets bibliotek som har genomförts sedan 
landsarkiven blev en del av myndigheten 2010. 
 
De bibliotek som omfattas av kartläggningen är Riksarkivets bibliotek Marieberg-Arninge, 
inklusive Slottsarkivets bibliotek, Krigsarkivets bibliotek (KrA) samt biblioteken vid 
landsarkiven i Göteborg (GLA), Härnösand (HLA), Lund (LLA), Uppsala (ULA), Vadstena 
(VaLA), Visby (ViLA) och Östersund (ÖLA). Samtliga nio bibliotek används både av 
allmänheten och av anställda.  
 
I Marieberg finns även ett bibliotek vid Svenskt biografiskt lexikon och ett annat vid Svenskt 
Diplomatarium. På grund av deras speciella karaktär har de inte tagits med i kartläggningen 
och den förvärvspolicy som utgör en del av föreliggande rapport omfattar inte dessa bibliotek. 

                                                 
1 Eftersom enkätsvaren sammanställdes hösten 2015 har några uppgifter hunnit bli föråldrade. Arbetsgruppen har 
därför uppdaterat viss information i presentationerna av de enskilda biblioteken i avsnitt 3.  
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Emellertid har deras bestånd inkluderats i inventeringen av tidskrifter och serier som en 
allmän information. 
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2 Övergripande lägesbeskrivning av 
biblioteksverksamheten 
 
I följande övergripande presentation ges en samlad bild av dagsläget. Förhållandena på varje 
bibliotek redovisas i presentationerna av de enskilda biblioteken. I bilaga 3 finns de enkätsvar 
som biblioteken har lämnat i samband med arbetsgruppens besök.  
 

2.1 Hur är läget på Riksarkivets bibliotek? 
Situationen på de nio biblioteken är likartad med små personalresurser i förhållande till 
samlingarnas storlek. Stora delar av samlingarna är varken genomgångna eller katalogiserade. 
Flera biblioteksansvariga rapporterar om stora behov av gallring. Den gemensamma 
bibliotekskatalogen är ofullständig och inte enhetlig, vilket medför att den inte blir fullt ut 
användbar för besökare och anställda2. På flera håll har förvärvet minskat under de senaste 
åren. Många i bibliotekspersonalen rapporterar om att de har allt mindre tid till 
biblioteksarbetet.  
 
Förhållandena är särskilt svåra på landsarkiven. Hårdast har landsarkivet i Vadstena drabbats 
genom att bibliotekarien där sades upp sommaren 2014 och biblioteksverksamheten stannade 
av. Under våren 2016 har en biblioteksansvarig anställts för att arbeta två dagar i månaden, 
men situationen är fortsatt ytterst prekär i Vadstena. 
 
Landsarkiven rapporterar om en påtaglig försämring av biblioteksverksamheterna sedan 
Riksarkivet blev en myndighet 2010. Innan dess förekom det till exempel att biblioteken 
nämndes i landsarkivens verksamhetsplaner. Krigsarkivets bibliotek har också drabbats av 
personalnedskärningar. Biblioteket Marieberg-Arninge har inte påverkats på samma negativa 
sätt under de senaste åren.  
 
Nedan redovisas ett urval fakta som belyser förhållandena på biblioteken. 
 

2.2 Arbetsuppgifter på Riksarkivets bibliotek 
För att upprätthålla en fungerande biblioteksverksamhet krävs att följande arbetsuppgifter 
utförs: 
Litteraturbevakning 
Inköp eller förvärv på annat sätt 
Katalogisering 
Utlån och återställning av material 
Administration av prenumerationer på tidskrifter och serier 
Ankomstregistrering av tidskrifter och serier 
Besvarande av frågor och vägledning av användare 
Allmänt ordningsarbete på hyllor och i bibliotekskatalogen 
 
Utöver dessa arbetsuppgifter finns vissa centrala arbetsuppgifter rörande administration av 
biblioteksdatasystemet och vissa elektroniska resurser som sköts av biblioteket i Marieberg 
för hela myndighetens räkning. 
 

                                                 
2 I rapporten används orden besökare respektive forskare synonymt om bibliotekens externa användare. 
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De biblioteksansvariga vid landsarkiven rapporterar att de har svårt att hinna med 
biblioteksarbetet. 
 
Skötseln av bibliotek handlar även om att hålla ordning i samlingarna. Införlivandet av nytt 
material i samlingar som är uppställda efter ämne medför förskjutningar och 
omstruktureringar av samlingarna. Omstruktureringar innebär även uppdateringar i 
bibliotekskatalogen. Här går en skiljelinje mellan arkiv och bibliotek, genom att arkiv inte 
omstuvas kontinuerligt på samma sätt.  
 
Ytterligare en aspekt på biblioteksarbetet är att se till så att litteraturen är relevant genom 
koppling till arkivbestånden. Till exempel är det viktigt att den litteratur som finns direkt 
tillgänglig i läsesalarna fortlöpande aktualiseras och är användbar.  
 
Det framgår av de biblioteksansvarigas beskrivningar att det finns en allmän eftersatthet 
beträffande ordningen och tillgängligheten. Ett tecken på detta är att flera av biblioteken har 
haft svårt att få fram aktuella uppgifter om löpande tidskrifter och serier till periodika-
inventeringen.  
 
Krigsarkivets bibliotek står inför en flytt och personalen är tungt belastad med förberedelser 
inför den. Biblioteket har förlorat personalresurser och har därför i nuläget eftersläpningar i 
det löpande arbetet med att ta emot och tillgängliggöra militärt tryck. Detta är ett uppdrag som 
Riksarkivet har enligt instruktionen och som inte utförs av Kungliga biblioteket. 
Bibliotekspersonalen utför även sekretessbedömningar av det hemliga trycket. 
 
Vård av samlingarna genom reparationer, ombindningar, alternativt omläggning, är ett annat 
viktigt område. Kartläggningen visar att landsarkiven inte har arbetat med vård av 
bibliotekssamlingarna under senare år. Biblioteket Marieberg-Arninge och Krigsarkivets 
bibliotek låter utföra sådant arbete på en mindre mängd material årligen. 
 

2.3 Bibliotekens bemanning 
Av avgörande betydelse för vad som kan uträttas är vilken bemanning som finns på de 
kartlagda biblioteken. Bibliotekariekompetens borgar för att arbetet utförs på ett professionellt 
och rationellt sätt. 
 
Personalens utbildning varierar i nuläget. I Stockholm är fem av sex anställda utbildade 
bibliotekarier; i Härnösand, Göteborg och Lund finns utbildade bibliotekarier. I Uppsala har 
den biblioteksansvarige genomgått en del av en bibliotekarieutbildning. De övriga är 
biblioteksassistenter eller arkivassistenter. 
 
Fem av de biblioteksansvariga vid landsarkiven har rapporterat att de arbetar med biblioteket 
mindre än 20 %, en arbetar 30 % med biblioteket och en 50 %. Detaljerade uppgifter finns i 
presentationerna av respektive bibliotek. 
 
Den procentsats som redovisas här är vad de biblioteksansvariga har rapporterat angående sin 
faktiska arbetstid i biblioteket. Det är i vissa fall skillnad mot den formellt stipulerade 
arbetstiden. Orsaken till att arbetstiden minskar är att tiden går åt till andra arbetsuppgifter. 
 
I Vadstena fanns tidigare en bibliotekarie som arbetade 65-70 % av en heltid, nu finns en 
biblioteksansvarig på 10 %. I Göteborg har den biblioteksansvariges stipulerade arbetstid med 
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biblioteket reducerats till 30 % från att ha varit 50 %. På KrA har en av de anställda under 
senare tid engagerats med arkivarbetsuppgifter på 50 %. 
 
Tendensen är tydlig: personalresurserna har minskat. Det har skett dels genom beslut, dels 
successivt genom att arbetstiden går åt till annat. 
 

2.4 Förvärv 
Under 2014 inköptes biblioteksmedia, huvudsakligen böcker och tidskrifter, för nedanstående 
summor (i svenska kronor): 
   
Marieberg-Arninge  170 320 
KrA     29 000 
GLA     21 337 
HLA     15 645  
LLA     21 181 
ULA    17 526 
VaLA     10 975 
ViLA       9 726 
ÖLA    13 109 
 
Siffror för mediainköpen har lämnats in av ansvariga vid respektive bibliotek. I flera fall har 
uppgifterna dessutom utretts av arbetsgruppen i samarbete med centralt och lokalt 
ekonomiansvariga. Det finns vissa olikheter i användningen av konteringar inom 
myndigheten, vilket gör det svårt att på ett enkelt sätt få fram uppgifter om kostnader3.  
 
Ett intressant jämförelsematerial utgör Rapport om möjligheter att öka intäkter och sänka 
driftskostnader för att möta besparingar inom Riksarkivet med dnr RA 11-2009/5167 som 
färdigställdes av Olle Forslund 2010-10-19, se bilaga 2. På s. 8 redovisas kostnader för 
biblioteksmedia inom Riksarkivet under 2009. Både för Krigsarkivets och för landsarkivens 
del är siffrorna betydligt högre under 2009 än de siffror som redovisas för 2014 ovan. 
 
De biblioteksansvariga har lämnat följande uppgifter om ungefärligt antal förvärvade volymer 
per år (böcker, inte tidskrifter): Marieberg-Arninge 800-900 volymer, KrA 1000 volymer, 
GLA 100-200 volymer, HLA 30-40, LLA 30-40, ViLA 50-100, ÖLA 50-100, ULA 150. Från 
VaLA har inga siffror kunnat lämnas in.  
 
Uppgifterna om antal förvärvade volymer jämfört med de kostnader för förvärv som redovisas 
för varje bibliotek ovan väcker frågor. Det har varit svårt att få fram hur stor del av kostnaden 
som utgörs av löpande tidskrifter och serier i flera fall. En annan orsak till variationerna när 
det gäller antal förvärvade volymer är troligen att en del av förvärvet är gåvor, inte inköp.  
 
Vid HLA har avdelningens ledning valt att dra ner på förvärvet och att inte förnya 
prenumerationerna på tidskrifter. På senare år har i stort sett endast de böcker som önskats av 
anställda förvärvats. Orsaken är att man har förlitat sig på att besökarna har tillgång till SAM-

                                                 
3 Arbetsgruppen har valt att inte inkludera uppgifter om inköpen under 2015. Det beror på att det krävs en del 
analyserande med anledning av olikheter i användningen av konteringar. 
 



 10 

bibliotekets bokbestånd4. SAM-bibliotekets verksamhet och samlingar har emellertid krympts 
med anledning av Mittuniversitetets avveckling i Härnösand.  
 
Sammanfattningsvis framtonar en bild av att landsarkivens förvärv har minskat under senare 
år.  
 

2.5 Samlingarnas omfattning 
Det finns endast ungefärliga uppgifter om samlingarnas omfattning som dessutom i flera fall 
går tillbaka på gamla mätningar5. Nedan redovisas resultatet av mätningarna i hyllmeter. Ett 
försök har också gjorts att uppskatta hur mycket material som är okatalogiserat. 
 
Marieberg-Arninge 4100 uppgift saknas om hur mycket som är okatalogiserat 
KrA   5700 ca 1220 hm okatalogiserat 
GLA   1300 ca 700 hm okatalogiserat 
HLA   1560 ca 250 hm okatalogiserat 
LLA     770 ca 440 hm okatalogiserat 
ULA    550 uppgift saknas om hur mycket som är okatalogiserat 
VaLA   1240 uppgift saknas om hur mycket som är okatalogiserat 
ViLA     600 ca 45 hm är okatalogiserat 
ÖLA    800 ca 200 hm bedöms vara okatalogiserat 
 
Med okatalogiserat material menas att det inte finns sökbart i någon bibliotekskatalog, dvs. 
varken i den nuvarande webbaserade bibliotekskatalogen eller i någon kortkatalog.  
 
Problemet med att mycket material är okatalogiserat är att det inte är tillgängligt för vare sig 
personal eller allmänhet. Det är i hög grad även en säkerhetsfråga, eftersom mycket material 
är värdefullt och Riksarkivet saknar kunskap om dess existens. Nästan alla av landsarkivens 
bibliotek, liksom biblioteken i Stockholm, har kulturhistoriskt värdefulla samlingar. 
 
Samlingarnas ämnesmässiga inriktning beskrivs i avsnitten om de enskilda biblioteken.  
 

2.6 Tillgänglighet för allmänheten 
Vid landsarkivet i Uppsala finns nästan hela bibliotekssamlingen i publika utrymmen, direkt 
tillgänglig för besökarna. För övriga bibliotek gäller att en mindre mängd material finns direkt 
tillgängligt i publika utrymmen, under det att den största delen av samlingen finns i magasin. 
Besökare som vill använda materialet måste beställa fram det till läsesalen och får studera det 
där. Hemlån är inte tillåtet för besökare.  
 
Framtagningen ur bibliotekssamlingarna görs inte bara av de biblioteksansvariga, utan även 
av arkivassistenter eller vaktmästare. Det innebär att biblioteken är tillgängliga under samma 
tider som arkiven, även om den biblioteksansvarige inte alltid finns på plats. 
 
De två biblioteken i Stockholm deltar i det nationella och internationella fjärrlånesamarbetet. 
Vid landsarkivens bibliotek förekommer praktiskt taget inte fjärrlån. 
 

                                                 
4 SAM-biblioteket var tidigare kommun-, universitets- och länsbibliotek. 
5 I presentationerna av respektive bibliotek, avsnitt 3, framgår vid vilken tidpunkt mätning har gjorts. 
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2.7 Gränsdragning arkiv-bibliotek 
Det är vanligt att tryckt material finns i arkiven och det framgår av rapporterna från de 
biblioteksansvariga att det har varierat beroende på plats, person och över tid hur man har 
förfarit med detta. På de flesta håll är praxis numera att arkivarierna som tar emot arkiv gör en 
bedömning av om det tryckta materialet ska vara kvar i arkivet. Det är brukligt att tryckt 
material som har nära samband med arkivbildaren är kvar i arkivet. Tryckt material som inte 
har nära samband med arkivbildaren kan om det är av intresse införas i biblioteket. Det är 
viktigt att man skiljer på arkiv och bibliotek eftersom arkiv styrs av en annan lagstiftning än 
bibliotek. Av det skälet är det inte heller lämpligt att arkivmaterial finns i biblioteken. 
 

2.8 Bibliotekskatalog 
Samtliga nio bibliotek registrerar sina samlingar i Riksarkivets gemensamma 
bibliotekskatalog som finns tillgänglig via hemsidan. Programvara är biblioteksdatasystemet 
Mikromarc (förkortas MM). Katalogmodulen används av alla biblioteken. De två biblioteken i 
Stockholm använder dessutom utlånemodulen. Endast Krigsarkivets bibliotek använder 
periodikamodulen. Biblioteken i Stockholm registrerar sina samlingar i Libris och importerar 
därefter posterna till MM.  
 
Det finns behov av enhetlighet i registreringen i bibliotekskatalogen. Den ojämna kvalitén går 
ut över sökbarheten och därmed tillgängligheten till samlingarna. 
 

2.9 Statistik och verksamhetsredovisning 
Under arbetet med denna rapport har ett återkommande problem varit att få fram uppgifter om 
förhållandena på biblioteken. Här finns en stor skillnad mellan biblioteket Marieberg-Arninge 
och Krigsarkivets bibliotek å den enda sidan och landsarkivens bibliotek å den andra. Båda 
biblioteken i Stockholm har under en rad av år bidragit till den officiella forskningsbiblioteks-
statistiken vilket innebär att det finns statistik över till exempel förvärv, läsesalslån och 
fjärrlån.  
 
De flesta av landsarkivens bibliotek lämnar dock in vissa uppgifter till forskningsbiblioteks-
statistiken sedan 2014. Biblioteket i Marieberg samlar in uppgifterna och vidarebefordrar dem 
för hela myndighetens räkning till Kungliga biblioteket. Det är önskvärt att kvaliteten på 
statistiken kan bli bättre. Ett exempel är att det inte finns någon statistik om allmänhetens 
användning av landsarkivens bibliotek. 
 
På biblioteken i Stockholm finns informellt skrivna verksamhetsplaner och verksamhets-
redovisningar som ger information om de åtgärder som har vidtagits och om allmänna 
förhållanden. Verksamhetsplaner och verksamhetsredovisningar förekommer i princip inte på 
landsarkivens bibliotek. 
 

2.10 Reflektioner kring utvecklingen 
Arbetsgruppen har valt att ge störst utrymme åt situationen vid landsarkivens bibliotek 
eftersom den är alarmerande. De biblioteksansvariga har under lång tid rapporterat att dessa 
biblioteks situation gradvis har försämrats. 
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Av allt att döma har man låtit saken bero och även detta är en sorts beslut. I bakgrunden finns 
en ständigt kärv ekonomi inom berörda avdelningar. 
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3 Lägesbeskrivning av de enskilda biblioteken 
 

3.1 Landsarkivet i Göteborg 
 
Nuläge 
 

• Tyngdpunkten ligger på den lokalhistoriska litteraturen och på litteraturen med 
anknytning till arkiven som förvaras vid GLA. Bibliotekets resurser är mycket 
begränsade. 

• Mer arbetstid skulle behövas för att systematiskt bearbeta de stora samlingar som har 
tagits emot under en lång följd av år. 

• Att omstrukturera de redan befintliga samlingarna, vilket många gånger är nödvändigt 
för att kunna införliva nytt material, är också svårt att få tid till. 

• Efterfrågan på magasinerad litteratur påverkas av att stora delar av samlingen inte går 
att finna i bibliotekskatalogen. 

 
 
Organisatoriska och ekonomiska förutsättningar 
En utbildad bibliotekarie arbetar vid biblioteket 30 % av en heltid. Biblioteket är 
organisatoriskt inordnat i Sektionen för Kunskapsspridning och verksamhetsstöd (kallas även 
K-sektionen). 
 
Utrymmet för inköp av biblioteksmaterial har under en rad år varit ca 30 000 kr. Under 2014 
spenderades drygt 21 337 kr på inköp. 
 
Verksamhetsplanering 
På avdelningsnivå finns ingen verksamhetsplan för biblioteket. Biblioteket nämns sporadiskt i 
landsarkivets verksamhetsplaneringsdokument, till exempel för tiden januari-juni 2012.  
 
Inga särskilda mål finns uppsatta för biblioteket.  
 
Samlingarna 
 
Innehåll och omfattning 
Bibliotekets samling på Arkivgatan omfattar ungefär 960 hyllmeter litteratur. De innehåller i 
huvudsak arkivlitteratur, person- och släkthistoria med inriktning på landsarkivets distrikt 
(dvs. Västra Götalands län, tidigare även Värmlands län), lokalhistorisk litteratur med samma 
inriktning, sjöfartshistoria, handböcker inom släktforskning, uppslagslitteratur och allmänna 
historiska verk. Offentligt tryck och vissa andra stora sviter finns i samlingen: riksdagstryck, 
SOU:er och kommittéberättelser, statistikserier (SOS och BISOS) samt Nytt juridiskt arkiv 
avd. I och II. 
 
Ca 6,5 hyllmeter årstryck från 1600-talet och 1700-talet finns i GLA; för detta finns en 
särskild egenutvecklad databas. I depån på Polstjärnegatan finns ca 340 hyllmeter litteratur. 
En del av litteraturen i depån är Götabankens boksamling med inriktning på bank- och 
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finanshistoria. Till exempel finns handelskalendrar från andra länder, som är ovanligt material 
på svenska bibliotek.  
 
Samlingen tillväxer med ca 100-200 volymer per år. 
 
Katalogisering och tillgänglighet 
Katalogiseringen utförs endast i det lokala biblioteksdatasystemet. Ca 360 hyllmeter av det 
magasinerade biblioteksmaterialet på Arkivgatan är okatalogiserade. De 340 hyllmetrarna 
material i depån på Polstjärnegatan är inte katalogiserade i MM. Dock finns maskinskrivna 
förteckningar över Götabankens boksamling placerade på Arkivgatan. 
 
Totalt finns således ungefär 700 hyllmeter oordnat och okatalogiserat material, dvs. över 50 % 
av bibliotekets samling är inte tillgänglig på ett acceptabelt sätt. 
 
Bibliotekets böcker och tidskrifter på huvuddepån på Arkivgatan är dels placerade i läsesalen, 
dels på de olika våningsplanen med arbetsrum, och i magasin i källarplanet. Ett visst 
tillväxtutrymme finns i magasin och läsesal. Hylluppställningen är sedan gammalt enligt ett 
lokalt klassifikationssystem.  
 
Vägledningar till placeringen finns på samtliga våningsplan. Efter landsarkivets flytt till nya 
lokaler 2011 är inte alltid den aktuella placeringen av alla böcker registrerad i 
bibliotekskatalogen. Alla böcker som är placerade i läsesalen och är direkt tillgängliga för 
besökande forskare har dock aktuell placeringsuppgift i bibliotekskatalogen. 
 
Bibliotekets böcker är tillgängliga för användning inom huset på samma öppettider som 
landsarkivet i övrigt har. Hemlån för personalen är tillåtna, men bör inte ske av böcker av ren 
uppslagskaraktär. Lån till läsesalen sker på samma sätt som beställningar av arkivmaterial 
genom skriftliga rekvisitioner och böckerna hämtas och återställs av landsarkivets 
vaktmästare. 
 
Det är låg efterfrågan på magasinerad litteratur, beroende på att stora delar av samlingen inte 
går att finna i bibliotekskatalogen. 
 
Det förekommer nästan inga fjärrlån ur bibliotekssamlingen. 
 
Dokumentation 
Sundler, Birgitta: Några anteckningar om biblioteket vid landsarkivet i Göteborg, i Från 
adelsbrev till automobil. Göteborg: Landsarkivet, 1986, s. 179-183 (Arkiv i väst ; 1). 
 

3.2 Landsarkivet i Härnösand 
 
Nuläge 
 

• Landsarkivet i Härnösand har de största bibliotekssamlingarna av landsarkiven. Här 
finns Härnösands läroverksbiblioteks boksamling som en specialsamling. 

• Sedan 2014 går biblioteksverksamheten på sparlåga. Direktivet på avdelningsnivå är 
att dra ner på tidskriftsprenumerationer och ämnesbevakning, vilket har lett till avbrott 
i prenumerationerna och mycket lite förvärv. 
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• Stora delar av samlingarna är inte katalogiserade i Riksarkivets bibliotekskatalog. 

 
Organisatoriska och ekonomiska förutsättningar 
En utbildad bibliotekarie arbetar med biblioteket på 50 % av en heltid. Organisatoriskt ligger 
biblioteket som en stödfunktion i K-sektionen.  
 
Bibliotekets inköpsbudget har tidigare varit ca 25 000 kr. Efter signaler från 
avdelningsledningen att i hög grad hänvisa besökare till de lokalhistoriska samlingarna i 
SAM-biblioteket, användes bara 15 645 kr på mediainköp under 2014. För närvarande är det 
därför avbrott i flertalet tidskriftsprenumerationer, vilket är olyckligt då det skapar luckor i 
samlingarna om prenumerationerna återupptas. SAM-bibliotekets verksamhet har minskat 
med anledning av Mittuniversitetets avveckling i Härnösand som innebär att 
Mittuniversitetets bibliotekssamlingar har flyttats. 
 
Verksamhetsplanering 
Det finns ingen nedskriven verksamhetsplan för biblioteket. I den på intranätet senast 
publicerade verksamhetsplanen för landsarkivet i Härnösand för 2014 finns inte 
biblioteksverksamheten nämnd. I äldre årsberättelser från 1980-talet finns biblioteket 
redovisat som en egen punkt. 
 
Avdelningens mål med biblioteksverksamheten är den ska fungera som referensbibliotek för 
personalen och informationskälla för besökare och andra kulturinstitutioner. 
 
Samlingarna 
 
Innehåll och omfattning 
Bibliotekets samlingar vid Landsarkivet i Härnösand speglar arkivets ansvarsområde, vilket är 
hela Norrland, utom Jämtland/Härjedalen. 
 
Norrländsk lokalhistoria och litteratur om Norrlands näringsliv och skolväsen utgör ca 75 % 
av beståndet. Det finns även en mängd böcker och tidskrifter inom ämnena genealogi och 
biografi med inriktning på Norrland. I bibliotekssamlingarna finns äldre material med bland 
annat kungliga förordningar och kungörelser från 1600-talet och framåt samt en samling 
riksdagstryck och annat offentligt tryck från mitten av 1800-talet och framåt.  
 
Landsarkivet fick 1996 överta Härnösands gamla läroverksbibliotek från Härnösands 
kommun; ett särskilt avtal om samlingen finns med kommunen. Läroverksbiblioteket 
innehåller mestadels äldre litteratur inom ämnena teologi, filosofi och historia samt klassisk 
litteratur på latin och grekiska. 
 
Den senaste mätningen av biblioteket gjordes 1999 och då beräknades samlingarna till 509 
hyllmeter. Efter denna mätning har samlingarna inte växt mycket. Därtill kommer 
okatalogiserat material som uppgår till ca 250 hyllmeter. Detta material utgörs av böcker som 
följt med arkiv och lyfts ur, eller lämnats av privatpersoner. Utöver detta finns 
läroverksbiblioteket som omfattar ca 800 hyllmeter. Totalt innehåller samlingarna ca 1560 
hyllmeter litteratur. Ungefär 30-40 titlar/år har förvärvats under de senaste åren. 
 
Större delen av boksamlingarna är på grund av omflyttningar och ombyggnad placerade i 
magasin utspridda i hela byggnaden och endast en liten del finns i öppna hyllor placerade i 



 16 

anslutning till läsesalen. Läroverksbiblioteket är placerat i Arkivcentrum Nord och kan 
användas i dess läsesal.  
 
Biblioteket är organiserat efter det traditionella SAB-systemet, men en viss lokal anpassning 
har gjorts för att lyfta fram lokalhistoria och kulturhistoria.  
 
Katalogisering och tillgänglighet 
När nya böcker införskaffas registreras de i Riksarkivets bibliotekskatalog. Ingen registrering 
görs i Libris. Den äldre kortkatalog där den största delen av samlingen finns registrerad är 
endast delvis överförd till Riksarkivets bibliotekskatalog. Därför återstår mycket arbete med 
överföring av det resterande äldre beståndet. Kortkatalogen är tillgänglig för besökarna i en av 
läsesalarna. 
 
Den datoriserade katalog som landsarkivet hade innan man gick över till Riksarkivets 
bibliotekskatalog var egenkonstruerad och de poster som överfördes till MM var av dålig 
kvalité. Man måste i många fall importera dem på nytt från Libris för att få en fungerande 
katalog. 
 
Till det okatalogiserade materialet om ca 250 hyllmeter finns i flera fall förteckningar över 
böckerna som har följt med arkivet. 
 
För Härnösands läroverksbibliotek finns en tryckt specialkatalog som ingår i Elgs bok (se 
nedan), och utöver det en bevarad kortkatalog. Denna katalog finns inskannad och var tidigare 
tillgänglig på Riksarkivets hemsida, men med ny teknik har den filen blivit ålderdomlig och är 
i nuläget inte längre sökbar. 
 
Biblioteket är tillgängligt under samma öppettider som forskarexpeditionen. Utlån sker endast 
till läsesalen. 
 
Dokumentation 
Det finns ett nedskrivet avtal mellan landsarkivet och Härnösands kommun från 1996 om 
övertagandet av Härnösands gamla läroverksbibliotek (se bilaga 5). 
 
Elg, Arvid G.: Härnösands gymnasiebibliotek 1790. Uppsala: Fören. för svensk 
undervisningshistoria, 1979. 
 
Bucht, Gösta: Härnösands läroverksbibliotek. Uppsala, 1920.  
 
Biblioteket finns även beskrivet i Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, 7 (1920), s. 
19-32 samt i SOU 1924:7 Betänkande och förslag angående läroverks- och landsbibliotek.  
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3.3 Landsarkivet i Lund 
 
Nuläge 
 

• Bibliotekets samlingar består till största delen av litteratur som handlar om de 
områden landsarkivet ansvarar för, både det geografiska området och det 
ämnesmässiga. 

 
• Över 50 % av samlingarna är inte organiserade eller katalogiserade i Riksarkivets 

bibliotekskatalog och därför inte sökbara.  
 

• Omkring 10 % av en heltidstjänst utgörs av biblioteksarbete. 
 

• Bibliotekets samlingar är splittrade på många platser inom huset. 
 

• Ett samarbete har påbörjats för att öka tillgängligheten och användandet av de 
boksamlingar som finns hos de olika institutionerna på Arkivcentrum Syd (ACS).  

 
Organisatoriska och ekonomiska förutsättningar 
Bibliotekets samlingar sköts av en utbildad bibliotekarie som lägger omkring 10 % av en 
heltidstjänst på uppgiften. Biblioteket ligger organisatoriskt under sektionen Tillhandahålla. 
 
Någon separat inköpsbudget finns inte. Under 2014 inköptes litteratur för 21 181 kr. 
 
Verksamhetsplanering 
När det gäller biblioteket finns följande antecknat i Stratsys verksamhetsplan för LLA: ”En 
ändamålsenlig biblioteksverksamhet och omstrukturering av biblioteket”. I den lokala 
verksamhetsplanen för 2015 står följande: ”Disponera LLA:s bibliotek i de nya lokalerna på 
ACS”. En helhetslösning för bibliotekets samlingar har efterlysts av biblioteksansvarig. 
 
Som ett led i att nå ovanstående mål flyttas nu böcker från magasinet till de publika delarna av 
ACS. Det positiva med detta är att besökarna får tillgång till en större del av samlingarna. 
Biblioteket förblir dock fortfarande splittrat på många platser. 
 
Enligt ett planeringsmöte 2015 är nästa steg att ordna upp och katalogisera de oorganiserade 
delarna av samlingarna. Denna åtgärd är dock tidskrävande och med oförändrad arbetsinsats 
kommer oordningen att bestå under lång tid. 
 
Ett samarbete med de andra institutionerna på ACS har påbörjats i syfte att göra deras 
boksamlingar tillgängliga för besökare i läsesalen. Detta planeras främst ske genom att de 
andra institutionernas bibliotekskataloger blir sökbara i läsesalen. Böcker ska sedan kunna 
hämtas fram på samma sätt som arkivmaterial.  
 
Samlingarna 
 
Innehåll och omfattning 
Bibliotekets samlingar utgår i stort sett från landsarkivets ansvarsområden, både geografiskt 
och ämnesmässigt, dvs. de typer av arkiv som förvaras i Lund. Det geografiska 
ansvarsområdet är Blekinge, Hallands och Skåne län (före detta Kristianstads och Malmöhus 
län).  
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Landsarkivet förvarar främst handlingar från lokal statlig verksamhet. Till de största arkiven 
räknas domstolarnas, statskyrkans och länsstyrelsernas med föregångares arkiv. Det finns 
även enskilda arkiv som till exempel godsarkiv och företagsarkiv. 
 
De stora avdelningarna inom bibliotekets samlingar utgörs av böcker inom ämnena allmän 
historia, religionshistoria, lokalhistoria samt biografier med genealogi. Böcker om samhälls- 
och rättsväsen finns, liksom om näringsliv/företagshistoria. Det finns även böcker om 
militärväsen och då företrädesvis om de lokala regementena samt böcker om Skåne, Blekinge 
och Halland under den tid då dessa landskap tillhörde Danmark. Kartor finns i biblioteket 
nästan endast som kartböcker. Mycket få handskrifter ingår i bibliotekets samlingar, några av 
dessa är interfolierade. Det finns samlingar av SOU, lagböcker, SFS och länskungörelser. De 
delar av polisunderrättelserna som inte är sekretessbelagda finns i biblioteket. 
 
Uppskattningsvis är bibliotekets samlingar av storleken 760-770 hyllmeter.  
 
Katalogisering och tillgänglighet 
Omkring 330 hyllmeter böcker är katalogiserade i Riksarkivets bibliotekskatalog, där den 
löpande registreringen sker. Det är omkring 40 % av samlingarna, totalt sett. I den 
organiserade delen av biblioteket används SAB-systemet för uppställning. Resten av 
samlingarna är i dag oorganiserade och uppställda i ett av magasinen.  
 
Böckerna är idag utplacerade på sju olika platser på Arkivcentrum Syd. På bottenvåningen är 
de placerade i tre av läsesalens rum och i ett av de större arbetsrummen. På andra våningen 
finns böcker i ett av mötesrummen samt i en kompakthylla i det större öppna 
kontorslandskapet. De magasinerade delarna av biblioteket finns på översta våningen i ett av 
arkivmagasinen.  
 
De publika delarna av samlingarna, ca 65 hyllmeter, är tillgängliga när läsesalen är öppen. 
Framtagning från de icke publika delarna av biblioteket sköts av bibliotekarien eller av 
vaktmästarna. Böcker tas bara fram till läsesalen. Hemlån förekommer inte.  
 
Dokumentation 
Reuterswärd, Elisabeth, Bland expeditionsvakter, amanuenser, kanslister, assistenter, 
renskriverskor och bokbindare i Landsarkivet i Lund 1903-2003, red. Anna Christina 
Ulfsparre. Lund, 2003. Landsarkivets i Lund skriftserie; 10 [dvs. 11], s. 121-153. 
 

3.4 Landsarkivet i Uppsala 
 
Nuläge 
 

• Bibliotekets samlingar speglar ULA:s regionala uppdrag och dess grundläggande 
funktion är att vara en ingång till arkiven för användaren.  

 
• Personalresurserna är begränsade och tiden för det löpande arbetet räcker inte till trots 

att det är ett mindre bibliotek. 

• Det finns långt framskridna planer på att merparten av biblioteket ska flytta in i 
läsesalen. 
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Organisatoriska och ekonomiska förutsättningar 
En heltidsanställd med ABM-utbildning delar sin arbetstid mellan bibliotek (15-20 %), 
registratur (50-60 %) och resterande tid i forskarexpeditionen. Biblioteket ligger 
organisatoriskt under K-sektionen. Det finns även en biblioteksgrupp att tillgå när det gäller 
olika typer av frågor som rör biblioteket. 
 
Under 2014 uppgick kostnaden för förvärv till 17 526 kr. 
 
Verksamhetsplanering 
Ingen särskild verksamhetsplan finns nedtecknad för biblioteket. Dock finns ett första mål 
uppställt. ULA ska ha ett bibliotek. Ett andra mål är att följa de riktlinjer som ställdes upp för 
biblioteket 1995. 
 
Särskilda delmål för biblioteket har beslutats efter hand: gallring samt omflyttning. Ett mål på 
längre sikt är att inventera och dokumentera bibliotekssamlingarna i sin helhet. 
 
Samlingarna 
 
Innehåll och omfattning 
Bibliotekets samlingar speglar ULA:s regionala uppdrag, omfattande Uppsala, 
Södermanlands, Örebro, Västmanlands och Dalarnas län. Bibliotekssamlingens 
grundläggande funktion är att vara en ingång till arkiven för användaren. Litteraturen ska 
bidra med kunskap, ge historisk kontext och öka förståelsen av arkivmaterialet.  
 
Centrala ämnesområden är genealogi, lokalhistoria, geografi och kartor, historia, biografi, 
bruks- och gruvhistoria, kyrkohistoria, handböcker i släktforskning, förvaltningshistorisk 
litteratur och litteratur som rör ULA:s särskilda arkiv. Landsarkivets egna vägledningar ger en 
överblick över hur landet fungerat administrativt vid olika tidpunkter. Den lokalhistoriska 
litteraturen omfattar bland annat brukslitteraturen om Upplands och Bergslagens bruksorter. 
En samling tidskrifter, riksdagens protokoll m.m. inkomna från länsstyrelsen, ursprungligen 
som deposition, ingår numera i bibliotekssamlingen.  
 
Det finns även annat material i biblioteket, såsom lokalhistoriska och genealogiska 
småskrifter och databaser om särskilda släkter.  
 
Årsböcker och tidskrifter relaterade till huvudämnena införskaffas kontinuerligt. Därutöver 
finns en samling äldre lokaltidningar. Det finns även en mindre samling av äldre/rar litteratur 
och årstryck.  
 
Samlingen omfattar ca 550 hyllmeter. Samlingen växer med 150-talet volymer om året.  
 
Katalogisering och tillgänglighet 
Större delen av biblioteket är idag tillgängligt för användarna på öppna hyllor i 
forskarexpeditionen och i läsesalen. Biblioteket är ämnesindelat och uppställt enligt SAB-
systemet. Handböcker rörande släktforskning är placerade på en särskild hylla nära 
expeditionen. Merparten av biblioteket kommer att flyttas in i läsesalen och tidskrifterna 
samlas på en hylla i forskarexpeditionen. 
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Vissa delar av biblioteket finns placerade i andra utrymmen. Det rör sig bland annat om äldre 
lokaltidningar och en samling äldre/rar litteratur och årstryck. 

Böckerna i biblioteket är avsedda att användas på plats och lånas inte ut.   

Litteraturen i forskarexpeditionen och i läsesalen är till största delen katalogiserad och sökbar 
i den lokala bibliotekskatalogen via Riksarkivets biblioteksportal. Bibliotekets bestånd är inte 
registrerat i den nationella samkatalogen Libris. Planen är att katalogisera nyförvärv i Libris, 
likaså ska en viss retrospektiv katalogisering ske i Libris. Den lokala bibliotekskatalogen finns 
tillgänglig för användarna på besöksdatorer vid forskarexpeditionen. 
 
Öppettiderna i biblioteket är desamma som för forskarexpeditionen/läsesalen. 
 
Dokumentation 
Delar av biblioteksmaterialet har inventerats av Björn Asker under åren 1995-1997 i ett antal 
pm. Likaså finns riktlinjer för biblioteket utformade 1995 av Björn Asker. Se bilaga 7. 
 

3.5 Landsarkivet i Vadstena 
 
Nuläge 
 

• Bibliotekssamlingen har huvudsakligen lokalhistorisk profil. 
 

• Sommaren 2014 sades bibliotekarien upp på landsarkivet. Praktiskt taget allt dagligt 
arbete med och underhåll av samlingarna upphörde i och med det. Tjänsten var 75 % 
av en heltid men där ingick även andra uppgifter än bibliotek (ca 65 till 70 % av en 
heltidstjänst ägnades åt biblioteket). 

 
• Sedan bibliotekarien slutade köps ett fåtal böcker in av K-sektionens chef. Under 2016 

har en biblioteksansvarig anställts för att arbeta två dagar i månaden med det löpande. 
 

• Delar av bokbeståndet är svåra att använda på grund av att en pågående 
omorganisation av samlingarna avstannade 2014. 

 
• Möjligheten till tillväxt är mycket begränsad. Behovet av gallring är stort för att få 

plats med det man redan har. 
 
Organisation och ekonomiska förutsättningar 
Biblioteket ligger organisatoriskt under K-sektionen. Landsarkivet saknar sedan juni 2014 en 
biblioteksansvarig, sedan bibliotekarien sagts upp.  
 
Det finns en separat inköpsbudget på 24 000 kr, men förvärvet under 2014 uppgick bara till 
omkring 11 000 kr. 
 
Verksamhetsplanering 
Såvitt arbetsgruppen har kunnat utröna finns ingen verksamhetsplanering för biblioteket. 
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Samlingarna 
 
Innehåll och omfattning 
Bibliotekets samlingar utgår från landsarkivets ansvarsområde, dvs. litteraturen berör 
Småland, Öland och Östergötland. Det finns både ren hembygdslitteratur och böcker om 
personer, företag, organisationer och annat som rör regionen. Böcker om genealogi och 
biografi är en stor avdelning och till detta kommer allmän svensk historia, kyrkohistoria, 
arkivvetenskap och samhällsvetenskap. I samlingarna ingår även riksdagstryck, SOU, andra 
äldre utredningar och kartor. Det finns även mycket kuriosa, som sparats för att det säger 
något om tiden det skrevs i. Mycket lite av beståndet utgörs av handskrifter. 
 
Enligt en uppgift från 2014 omfattar biblioteket 1240 hyllmeter.  
 
Katalogisering och tillgänglighet 
Ungefär en tredjedel av beståndet är katalogiserat i Riksarkivets bibliotekskatalog. Eftersom 
stora mängder material varken är ordnade eller katalogiserade är det få som känner till att 
samlingarna finns. Möjligheten till tillväxt är mycket begränsad och behovet av gallring är 
stort. I den mån katalogisering förekommer görs den i Riksarkivets bibliotekskatalog. Under 
2014 och 2015 har förvärvet minskat drastiskt. 
 
Det mesta av beståndet är samlat i kanontornet. Riksdagstrycket är på en helt annan plats och 
det finns litteratur i Östgötarummet, i sammanträdesrummet, i fyrkantstornet och lite i 
läsesalen. Det som är katalogiserat i Riksarkivets bibliotekskatalog är uppställt enligt SAB-
systemet. En mindre del är dock uppställd enligt ett äldre system. Ett arbete hade påbörjats 
med att bryta upp denna äldre hylluppställning för katalogisering och sortering enligt SAB-
systemet, men ligger sedan 2014 helt nere vilket försvårar användandet av beståndet.  
 
Personalen kan hämta den litteratur som de behöver när som helst. För besökarna är 
samlingarna tillgängliga när läsesalen är öppen. Framtagningen brukar skötas av K-sektionens 
chef. Katalogen kan man nå via hemsidan och datorer i läsesalen. Biblioteket är tillgängligt 
under samma öppettider som landsarkivet. 
 

3.6 Landsarkivet i Visby 
 
Nuläge 
 

• Biblioteket är litet med små resurser. Den biblioteksansvarige kan endast lägga ner en 
halvtimme i veckan på biblioteksarbete. 

 
• Samlingarnas ämnesmässiga fokus ligger på gotlandica. 

 
• Bibliotekspersonalen köper vid behov in litteratur, framför allt på förslag från 

landsarkivets tjänstemän, och katalogiserar materialet löpande. 
 

• Sedan ViLA upphörde att vara en egen myndighet har biblioteksverksamheten 
nedprioriterats. 
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Organisatoriska och ekonomiska förutsättningar 
Organisatoriskt utgör ViLA en egen avdelning och biblioteket ingår i stödverksamheten. Den 
biblioteksansvarige lägger ca 2 % i veckan av sin heltidstjänst på löpande biblioteksarbete.  
 
Landsarkivet har ställt upp som mål att biblioteket i mån av ekonomiska möjligheter ska hålla 
personalen à jour med och förvärva lokalhistorisk litteratur, göra samlingarna sökbara samt 
rensa bort sådant som inte ska stå med i bibliotekskatalogen. Inte minst ska biblioteket 
katalogisera det som är okatalogiserat, framför allt Gotlands Gilles i Stockholm bibliotek. 
 
Någon separat inköpsbudget för biblioteket finns ej, den ingår i landsarkivets allmänna 
budget. Under 2014 spenderades 9 726 kr på inköp av litteratur. 
 
Verksamhetsplanering 
Det finns ingen nedtecknad verksamhetsplan för biblioteket. När ViLA utgjorde en egen 
myndighet upprättades emellertid verksamhetsplaner. 
 
Samlingarna 
 
Innehåll och omfattning 
Forskarbesöken i landsarkivet de första åren efter starten av verksamheten gällde biblioteket. 
Det framgår till exempel i årsrapporten för 1908 att landsarkivets bibliotek nästan var det 
enda bibliotek där forskare kunde hitta litteratur om Gotland. 
 
En donation i form av ett antal dubbletter från den förste arkivföreståndaren O. W. 
Wennerstens eget bibliotek kom, tillsammans med senare förvärvade donationer i form av 
Klintbergs och Lithbergs samlingar, att utgöra grunden till dagens bibliotek. 
 
Bibliotekets samlingar är uppställda i huvudsak enligt SAB:s klassifikationssystems 
huvudsignaturer, med tillägget g som i gotlandica före signaturen för litteratur i den 
samlingen. Inom avdelningen historia är även en lokal finindelning gjord. 
 
Samlingarna återspeglar det regionala uppdrag ViLA har i form av Gotlands län och utgörs 
huvudsakligen av böcker och tidskrifter inom avdelningarna arkivväsen, genealogi, historia 
och gotlandica. Häri ingår också en samling äldre värdefull litteratur om ca 30 hyllmeter, den 
s.k. rara samlingen, från 1600-1800-tal. Företrädesvis inom genealogi finns även 
uppslagsverk och CD/DVD:er. 
  
I landsarkivets byggnad är samlingarna utspridda på flera ställen. 2008 gjordes en mätning av 
dessa i samband med flytten till en ny byggnad, vilket gav måttet ca 600 hyllmeter. Den årliga 
tillväxten ligger på ca 50-100 böcker. Fram till någon gång under 1980-talet fanns rutinen att 
ur levererade arkiv överföra arkivbildarens egenproducerade tryck till biblioteket. Detta har 
lett till att biblioteket innehåller arkivhandlingar. 
 
Katalogisering och tillgänglighet 
Gotlands Gilles i Stockholm bibliotek, ca 15 hyllmeter, är helt okatalogiserat. För den rara 
samlingen, ca 30 hyllmeter, finns det en kortkatalog och en förteckning. Det övriga 
biblioteket är katalogiserat och tillgängligt via Riksarkivets bibliotekskatalog.  
 
40 hyllmeter finns på öppna hyllor, resten finns i korridorer, magasin och ett glasskåp. 75 
flyttlådor, ca 65 hyllmeter, förvaras på en flyttfirma sedan flytten till nya lokaler. I läsesalen 
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finns en samling av gotlandica. En samling av uppslagsverk och handböcker inom 
släktforskning står publikt tillgänglig i besökstorget.  
  
Samlingarna är tillgängliga för besökare under den tid läsesalarna har öppet. Personalen i 
informationen/besökstorget ansvarar för beställningar och framtagning. Övriga frågor om 
bibliotekssamlingarna besvaras i vanliga fall av biblioteksassistenten. 
 
Dokumentation 
Sundberg, Tommy (red.), Landsarkivet i Visby 1905-2005. Visby: Ödin, 2005. Arkiv på 
Gotland, 1652-2370 ; 3. I denna jubileumsskrift finns biblioteket omnämnt på flera ställen.  
 
Inkunabelcensus på Gotland. Undersökning på uppdrag av Kungliga Biblioteket. 
Diarienummer 16-2005/00149.  
 
Dessutom finns delar av bibliotekets gamla kortkatalog inscannad som PDF (bilaga 8) och en 
förteckning över landsarkivets bestånd av äldre böcker (Reg.5/70, bilaga 9). 
 

3.7 Landsarkivet i Östersund 
 
Nuläge 
 

• Biblioteket på Landsarkivet i Östersund är ett specialiserat bibliotek med små resurser, 
både vad gäller personal och ekonomi. Den begränsade tiden som kan avsättas till 
biblioteket gör att arbetet inte kan utvecklas i den omfattning som är önskvärt. 

• Gallring är nödvändig för att få plats med nya förvärv. 

• Biblioteket har unika samlingar med tonvikten lagd på lokalhistorisk litteratur rörande 
Jämtland/Härjedalen. 

• Registrering av okatalogiserat material kan inte ske i någon större omfattning. 

• Arkivets bibliotek ingår i det nystartade arbetet att utveckla en regional biblioteksplan 
lett av en regional biblioteksutvecklare. 

 
Organisatoriska och ekonomiska förutsättningar 
En biblioteksassistent arbetar med biblioteket på ca 20 % av en heltid.  
 
Organisatoriskt ligger biblioteket direkt under landsarkivarien. Det finns ingen separat 
biblioteksbudget. Man har brukat räkna med 20 000 kr som en ram för biblioteksmedia. 
Under 2014 gjordes förvärv för 13 109 kr. 
 
Verksamhetsplanering 
Det finns ingen nedskriven verksamhetsplan för biblioteket. Under 1980- och 1990-talen hade 
biblioteket en egen punkt i verksamhetsberättelsen och där betonades vikten av att ha ett väl 
fungerande bibliotek.  
 
På avdelningsnivå finns endast målet att biblioteksverksamheten ska fungera tillfredsställande 
och i enlighet med arkivets mål. 
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Det finns en plan att införliva boksamlingen som tillhör Föreningsarkivet i Jämtlands län 
(FAJ) med landsarkivets bibliotekssamlingar, eftersom det utgör ett komplement till 
landsarkivets eget bibliotek. Genom detta arbete kan dubbletter gallras ut och resterande titlar 
läggas in i Riksarkivets bibliotekskatalog och tillföras arkivbibliotekets bestånd. FAJ:s 
bibliotek startades 1980 och innehåller både böcker och tidskrifter av lokalhistoriskt värde. 
 
Gallring av okatalogiserat material har påbörjats. På vinden finns många flyttkartonger med 
nedpackad litteratur; när gallring har gjorts, ska resten ställas upp på hylla. 
 
Samlingarna 
 
Innehåll och omfattning 
Landsarkivet i Östersund har som sitt ansvarsområde Jämtland/Härjedalen och bibliotekets 
samlingar inom detta område ska ses som viktigast. Bibliotekets största samlingar återfinns 
inom ämnena arkivvetenskap, historia, historiska urkunder, etnologi, samer, genealogi, 
topografi och i viss mån riksdagstryck. Samlingen består av ca 800 hyllmeter, varav beståndet 
av litteratur om Jämtland/Härjedalen utgör ca 80 hyllmeter. Bibliotekets samlingar innehåller 
de flesta typer av material: böcker, tidskrifter, småskrifter/broschyrer, kartor. De äldsta 
böckerna i samlingarna är från 1600-talet och är mestadels religiös litteratur. 
 
Förvärvet sker med ambitionen att försöka täcka in all litteratur som berör 
Jämtland/Härjedalen. Bibliotekets förvärv omfattar mellan 50-100 titlar per år. 
 
Arkivlokalerna delas med Föreningsarkivet i Jämtlands län (FAJ). Här finns också deras 
boksamling om ca 25 hyllmeter, uppställd efter författare eller titel alfabetiskt och med egen 
kortkatalog. 
 
Bibliotekssamlingarna är splittrade och finns på alla våningar i arkivbyggnaden och endast de 
delar som finns i anslutning till läsesalen är direkt tillgängliga för besökare. Den delen av 
beståndet utgör ca 20 %. 
 
Samlingarna är uppställda enligt SAB-systemet. Samlingen med Jämtland/Härjedalen-
litteratur är utbruten, uppställd för sig och placerad i anslutning till läsesalen. Man har på 
dessa böcker markerat uppställningen med ”J/H” framför signum. 
 
Katalogisering och tillgänglighet 
Vid en uppskattning anses ca 75 % vara katalogiserat och 25 % okatalogiserat. 
Den okatalogiserade delen utgör ca 200 hyllmeter. Katalogisering av nyförvärv görs i 
Riksarkivets bibliotekskatalog. I den mån poster finns i Libris importeras de därifrån. 
Retrospektiv katalogisering sker endast i mån av tid. 
 
Biblioteket är tillgängligt via hemsidan, där bibliotekskatalogen finns sökbar. Öppettiderna är 
desamma som för arkivet. Besökare får endast låna böckerna som läsesalslån. Framtagning av 
biblioteksmaterial sker kontinuerligt, antingen av biblioteksansvarige, eller den personal som 
bemannar receptionen i läsesalen. 
 
Visst fjärrlån förekommer, men endast om boken inte står att finna på annat håll. 
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3.8 Marieberg, Arninge och Slottsarkivet 
 
Nuläge 
 

• Biblioteket är specialiserat på litteratur om arkiv och svensk historia i vid mening för 
att underlätta besökarnas forskning i arkivmaterialet. Det används även mycket av 
Riksarkivets anställda. 

• Det pågår arbete med att gå igenom, gallra, katalogisera och strukturera de stora 
obearbetade samlingarna; det är dock ett arbete på mycket lång sikt.  

• Datorisering av låneverksamheten pågår sedan några år. 

• Administrationen av biblioteksdatasystemet Mikromarc och ett fåtal andra 
elektroniska resurser sköts av bibliotekspersonalen. 

• Det har inte funnits möjlighet att bygga upp en tillfredsställande biblioteksservice vid 
avdelningen i Arninge. 

• Resurser behövs för att skapa en beredskap för att arbeta med e-böcker. 

 
Organisatoriska och ekonomiska förutsättningar 
Tre heltidsanställda medarbetare placerade i Marieberg bemannar biblioteket, som utgör en 
egen sektion inom avdelning Marieberg, Nationella divisionen. Två är utbildade 
bibliotekarier, en är biblioteksassistent. 
 
Utrymmet för inköp av biblioteksmaterial har under de senaste åren varit ca 200 000 kr 
(avdelningens budget). Under 2014 spenderades 170 320 kr på inköp. 
 
Verksamhetsplanering 
Bibliotekschefen sammanställer en informell verksamhetsplan. Avdelningens 
verksamhetsplan har brukat innehålla en kort sammanfattning av bibliotekets 
verksamhetsplan. Det elektroniska planeringsverktyget Stratsys som Riksarkivet införde 2015 
har inte kunnat användas för att beskriva bibliotekets verksamhetsplanering.  
 
Inför återöppnandet av lokalerna i Marieberg efter den pågående ombyggnaden ska den 
publika samlingen revideras och utökas. Det kommer att innebära komplicerade omflyttningar 
av material och omfattande katalogiserings- och omstruktureringsarbeten som beräknas pågå i 
två år efter återöppnandet av lokalerna. 
 
Retrospektiv katalogisering av främst bibliotekets äldre samlingar ska fortsätta. Även det 
material som har lämnats in av anställda med anledning av röjningen i arbetsrummen i 
Marieberg inför ombyggnaden ska bearbetas. 
 
Sedan 2012 pågår datorisering av låneverksamheten genom insättning av RFID-chip i 
biblioteksmaterialet. Arbetet kommer att fortsätta under överskådlig tid. 
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Samlingarna 
 
Innehåll och omfattning 
Totalt omfattar bibliotekssamlingarna i Marieberg, Arninge och på Slottsarkivet något mer än 
4100 hyllmeter. Uppemot 3500 hyllmeter finns i Marieberg, ca 590 i Arninge och ungefär 40 
på Slottsarkivet. Den största delen av samlingen i Marieberg finns i magasin och en mindre 
samling finns i läsesalen. I Arninge finns samlingarna dels i det publika utrymmet, dels i 
magasin.  
 
De viktigaste ämnena är arkivvetenskap, svensk historia och kulturhistoria, lokalhistoria, 
undervisningshistoria, biografi, släktforskning, svensk förvaltning och geografi. Även 
historiska hjälpvetenskaper som till exempel heraldik och sigillografi har en given plats. Inom 
biblioteket finns en specialsamling med litteratur om svensk presshistoria, Pressarkivets 
bibliotek. Det offentliga trycket, dvs. riksdagstryck, SOU och Ds, har stor betydelse för både 
anställda och besökare. Andra stora sviter som finns i biblioteket är Bidrag till Sveriges 
officiella statistik (BISOS) och efterföljaren Sveriges officiella statistik (SOS). 
 
I Marieberg finns även samlingar från 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet, vilket delvis 
beror på att Riksarkivet under en lång tid tog emot pliktexemplar av allt tryck. I Slottsarkivet 
finns ett mindre referensbibliotek, med tyngdpunkt på litteratur om de kungliga slotten och 
deras inredning. 
 
Samlingen tillväxer med 800-900 volymer per år. Under 2013, 2014 och 2015 har antalet 
volymer varit högre, över 1000 volymer, på grund av gåvor. 
 
Katalogisering och tillgänglighet 
Katalogiseringen utförs i Libris och det lokala biblioteksdatasystemet. Ca 130 hyllmeter 
material är lätt att identifiera som obearbetat. Dock är detta bara toppen på ett isberg. Den 
stora delen av bibliotekets okatalogiserade material finns i den magasinerade samling i 
Marieberg som till synes är ordnad och katalogiserad. Orsaken är att konverteringen av 
kortkatalogen som skedde under 90-talet inte omfattade allt material, bara det som man 
uppfattade som enklast att lägga in i den datoriserade katalogen.  
 
Stora delar av samlingen är således inte tillgängliga, eftersom de inte finns redovisade i Libris 
eller i den lokala bibliotekskatalogen.  
 
Besökare kan beställa fram biblioteksmaterial via en funktion i bibliotekskatalogen. 
Framtagning ur den magasinerade bibliotekssamlingen och registrering av lånen i 
datasystemet görs av bibliotekspersonalen under forskarexpeditionens öppettider. I Arninge 
och på Slottsarkivet används de publikt tillgängliga samlingarna på plats genom självservice. 
 
Biblioteket deltar även i det nationella fjärrlånesamarbetet. 
 
Dokumentation 
Ridbäck, Irma: Riksarkivets bibliotek: ett ”arkivbibliotek” i Ikoner 2001:4, s. 28-32. 
 
Återinvigning av biblioteket den 17 oktober i Tratten: underjordiskt magasin för Riksarkivets 
personal, årg. 15 nr 11, 2000, s. 3-4. 
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Riksarkivets bibliotek Marieberg-Arninge kartlades inom ramen för Kerstin Assarsson-Rizzis 
rapport Humanistiska specialbibliotek: rapport från en kartläggning av 31 bibliotek utanför 
högskolan från 2010. 
 

3.9 Krigsarkivet 
 
Nuläge 
 

• Krigsarkivets bibliotek är Riksarkivets största bibliotek, specialiserat på svensk 
militaria. 
 

• Det militära trycket inkommer som leveranser till biblioteket. Hanteringen av det 
militära trycket utgör den dominerande delen av det löpande arbetet. Häri ingår även 
sekretessgranskning av det hemliga trycket. 

• Den kommande flytten av Krigsarkivet innebär att en stor arbetsinsats krävs under 
lång tid när det gäller utbrytning av äldre material, inventering och mätning, 
uppordning, omorganisation och gallring i magasin. 

• Personalresurserna är begränsade och tiden för att hantera det löpande arbetet och 
flytten räcker inte till för detta omfattande bibliotek. 
 

Organisatoriska och ekonomiska förutsättningar 
Samtliga anställda i biblioteket är utbildade bibliotekarier. Tjänsterna omfattar 1,75 
bibliotekarie och 0,5 biblioteksassistent. Organisatoriskt är biblioteket placerat i Sektionen för 
arkiv och samlingar, avdelning Krigsarkivet, Nationella divisionen. 
 
Bibliotekets budget för prenumerationer och bokinköp var 40 000 kr 2015. Under 2014 
användes ca 29 000 kr för inköp av böcker och tidskrifter. 
 
Verksamhetsplanering 
År 2015 gjorde biblioteket en egen verksamhetsplan och det fanns även med under en egen 
punkt i sektionens lokala verksamhetsplan. I den generella verksamhetsplanen för hela 
Krigsarkivet nämndes bibliotekets flyttplanering och önskemål om kompetensutveckling. Det 
fanns emellertid inga mål utöver detta uppställda för biblioteksverksamheten på 
avdelningsnivå.  
 
Enligt Riksarkivets instruktion får Krigsarkivet ta emot kartor och tryck av betydelse för 
forskning inom försvarsområdet.  
 
Samlingarna 
 
Innehåll och omfattning 
Krigsarkivets bibliotek intar en nationell särställning inom ämnesområdet militaria och har ett 
informellt ansvar att katalogisera och tillhandahålla det s.k. militära trycket, både öppet och 
hemligt, utgivet av Försvarets materielverk och Försvarsmakten. Mellan 30-40 hyllmeter 
militärt tryck tas emot varje år. 
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Större delen av bokbeståndet utgörs av det militära trycket som närmast har karaktär av 
källmaterial. Materialet består av materielpublikationer (tekniska beskrivningar och 
instruktioner), reglementen, handböcker, instruktioner osv. Därutöver finns i bibliotekets 
samlingar allmän litteratur om svensk militärhistoria (inklusive regementshistoria), svensk 
allmän historia, biografier (militärer, politiker, kungar/adel).  
 
Biblioteket bevakar och förvärvar litteratur inom ämnesområdet och samlingen tillväxer 
kontinuerligt. Det finns även en relativt stor samling av äldre tryck (1500-1700-tal), där delar 
har lyfts ut och hålls samman i den s.k. rara samlingen. 
 
Vid den senaste mätningen av bibliotekssamlingen 2012 var det totala beståndet 5700 
hyllmeter (4420 hyllmeter på Banérgatan och 1280 hyllmeter i magasin i Frihamnen). Av 
detta var 1220 hyllmeter okatalogiserade. Samlingen av äldre tryck uppskattas till ca 145 
hyllmeter. Den rara samlingen utgör drygt 50 hyllmeter av dessa. Det finns även en samling 
av årstryck och riksdagstryck. 
 
Biblioteket har också en stor del ”grå litteratur” i sina samlingar, dvs. material som inte kan 
förvärvas på traditionell väg, utan måste införskaffas genom kontakter med olika 
kamratföreningar för regementen, till exempel. 
 
Det finns även en planschsamling och en samling stordia, videofilmer och CD/DVD. 
 
Nyförvärvet för 2014 uppgick till 1020 volymer, varav 794 var militärt tryck. Biblioteket 
införskaffar de löpande publikationer i SOU- och Ds-serierna som utges av 
Försvarsdepartementet. De löpande tidskrifterna i biblioteket uppgår till ca 100, mestadels 
militära. Därutöver finns en stor samling äldre utländska militära tidskrifter och årsböcker.  
 
En lokalt anpassad variant av SAB-systemet används för hylluppställning. Huvudämnena 
svenskt militärväsen, svensk historia och teknik (militär) kräver en mer detaljerad 
underindelning av SAB-systemet. 
 
Katalogisering och tillgänglighet 
Bibliotekets bestånd är till största delen registrerat i den nationella samkatalogen Libris och i 
Riksarkivets lokala bibliotekskatalog. Nyförvärv katalogiseras kontinuerligt i Libris, likaså 
sker en viss retrospektiv katalogisering i Libris. I nuläget är ca 1200 hyllmeter material 
okatalogiserat.  
 
Libris och den lokala bibliotekskatalogen är tillgängliga för användarna på läsesalens 
besöksdatorer via Riksarkivets biblioteksportal. Det hemliga militära trycket återfinns i en 
särskild kortkatalog. Under 2015 har även en särskild bibliotekskatalog skapats i MM för att 
registrera det nyanlända hemliga trycket. Den är endast sökbar lokalt av bibliotekspersonalen. 
Den löpande periodikan registreras i en särskild katalog i biblioteksdatasystemet.  
 
Hemlån är inte tillåtet för besökare och framtaget material läses på plats i läsesalen. 
Biblioteket lånar ut fjärrlån till andra bibliotek. Tjänstemän inom Riksarkivet får göra hemlån. 
Alla lån registreras i den lokala bibliotekskatalogen. 
 
En mindre referenssamling bestående av allmänna uppslagsverk, militärhistoria och genealogi 
är tillgänglig för användarna på öppna hyllor i läsesalen. Den övervägande delen av 
boksamlingen är placerad i magasin på tre olika våningsplan. Samlingarnas tillväxt har 
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medfört ett flertal omflyttningar under årens lopp och har bidragit till den fysiskt uppsplittrade 
samlingen. Därtill bidrar även materialets skilda format och karaktär. Äldre utländsk 
periodika är placerad i magasin i Frihamnsdepån tillsammans med en stor samling 
okatalogiserat material. 
 
Boksamlingarna är tillgängliga under samma tider som arkivets läsesal är öppen. 
Forskarexpeditionen är bemannad av arkivarier. Framtagning av bibliotekets böcker till 
forskare görs kontinuerligt under dagen av arkivassistenter. Bibliotekarier är behjälpliga vid 
behov. 
 
Dokumentation 
Ett nedskrivet avtal mellan Riksarkivet (Krigsarkivet) och Kunglig Södermanlands 
regementes officerares kamratförening från 2005 om den Siegrothska depositionen (se bilaga 
6). 
 
Krigsarkivets bibliotek behandlas i Kerstin Assarsson-Rizzis rapport Humanistiska 
specialbibliotek: rapport från en kartläggning av 31 bibliotek utanför högskolan från 2010. 
Kartläggningen gjordes på uppdrag av Kungliga biblioteket. 
 
Krigsarkivet 200 år (2005) har ett kapitel om Krigsarkivets bibliotek och dess historia. 
 
Ett kapitel om de äldre böckerna i biblioteket är skrivet i Meddelanden från Krigsarkivet, 29 
(2008). 
 
I Den cyklande humanisten (2009) beskrivs Gustaf Adolf von Siegroths på Krigsarkivet 
deponerade bibliotek med 1700-talslitteratur. 
 
I Krigsarkivets beståndsöversikt D. 9 (1998) finns en ämnesindelad tabellarisk redovisning av 
bibliotekets bestånd.  
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4 Bibliotek för myndigheten och för allmänheten 
 

4.1 Användningen av biblioteken 
Allmänt kan sägas att biblioteket Marieberg-Arninge respektive Krigsarkivets bibliotek 
används mycket. Däremot kan man inte med säkerhet uttala sig om användningen av 
landsarkivens bibliotek, på grund av bristande statistikunderlag. 
 
Släktforskare, hembygdsforskare och andra forskare som besöker landsarkiven har behov av 
att via litteraturen få en bild av det historiska sammanhanget och att finna vägar in i arkiven. 
Ibland hävdas att man kan nöja sig med att hänvisa till andra bibliotek. Det är problematiskt 
att göra det när det gäller litteratur som har nära samband med arkiven eller uppslagsböcker 
och handböcker som man behöver ha till hands. Vidare har anställda visst behov av litteratur 
om arkivverksamhet. 
 
Man bör vara medveten om att folkbiblioteken brukar gallra litteratur som inte lånats ut under 
en tid och att de satsar på e-böcker. Liksom universitets- och högskolebibliotek förvärvar de 
inte heller udda litteratur som ges ut av föreningar, eller litteratur som av andra skäl har liten 
distribution. Man kan därför inte utgå från att det som finns i landsarkivens 
bibliotekssamlingar finns på näraliggande bibliotek. I sammanhanget kan noteras att Kungliga 
bibliotekets pågående utredning om en nationell biblioteksstrategi även berör betydelsen av 
myndigheternas bibliotek. 
 
Om materialet som finns på landsarkiven blir synligt för användarna via en bibliotekskatalog, 
skulle det i större utsträckning komma till användning i den dagliga verksamheten. Även 
genom att göra en större del av samlingarna tillgängliga på öppna hyllor kan användningen 
ökas. En närvarande biblioteksansvarig kan anpassa biblioteksverksamheten till de behov som 
finns lokalt och göra den relevant för besökare och anställda.  
 
Arbetsgruppen anser därför att samma mål bör kunna formuleras för verksamheten vid 
samtliga nio bibliotek inom myndigheten.  
 

4.2 Biblioteksverksamhetens mål 
Biblioteksverksamheten anknyter till Riksarkivets vision, uppdrag och strategiska 
inriktningsmål genom att den bidrar till att göra arkiven mera tillgängliga och därmed mera 
använda.  
 
Sammanfattningsvis är biblioteksverksamhetens mål att: 
 

• Främja användningen av arkiven genom ändamålsenliga bokbestånd som är lätta 
att hantera. 

• Ta ett särskilt ansvar för de delar av biblioteken som ingår i det nationella 
kulturarvet. 

 
Biblioteken ska också vara ett stöd för myndighetens omvärldsbevakning och för annan 
verksamhet i Riksarkivet. 
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Nedan kommenteras biblioteksverksamhetens anknytning till några av de strategiska 
inriktningsmålen närmare. 
 
”Att öka användningen av arkiv genom att utgöra en vital och öppen arena för kultur, 
forskning och kunskapsutveckling” innebär att användningen av arkiven ska ökas bland annat 
genom att utnyttja teknik och ett pedagogiskt förhållningssätt. Riksarkivets bibliotek är en del 
av forskningens infrastruktur och bidrar till att Riksarkivet uppfyller detta mål. 
 
Inriktningsmålet ”Riksarkivets arkiv är tillgängliga och det långsiktiga bevarandet av 
kulturarvet är säkerställt” handlar om digitalt tillgängliggörande av arkivmaterial, men även 
om annat arbete för att bevara och tillgängliggöra arkiven. Riksarkivets bibliotek innehåller 
rariteter som utgör en del av kulturarvet. Myndigheten har ett särskilt ansvar för att bevara 
och tillgängliggöra även detta material.  
 
Det strategiska inriktningsmålet att Riksarkivet ska ha ”en service till allmänheten med 
effektivitet och hög kvalité” främjas av att Riksarkivets bibliotek innehåller litteratur och 
källutgåvor som förenklar och effektiviserar forskning och uppgiftssökning i arkiven. En 
professionell handläggare vid Riksarkivet kännetecknas inte bara av sina kunskaper om 
arkiven utan också av sin förmåga att använda relevant litteratur. Bibliotekspersonalens roll är 
att vägleda personal och allmänhet i hur man finner den litteratur som behövs. 
 
Det är inte tillräckligt att Riksarkivets bibliotek innehåller ändamålsenliga böcker, tidskrifter 
och andra media. Biblioteksbeståndet ska vara lätt att söka i, både för Riksarkivets användare 
och för dess personal, samt även i övrigt lätt att hantera.  
 

4.3 Förslag till ändring i Riksarkivets instruktion   
Riksarkivets bibliotek är nödvändiga för att verksamheten ska fungera optimalt. Dessutom 
finns i bibliotekens samlingar rariteter av kulturhistorisk betydelse. Bibliotekens vikt för 
verksamheten återspeglas också i myndighetens instruktioner fram till 1991. I 1924 års 
instruktion sägs exempelvis att det ”såsom arkivdepå” bland annat åligger ”Riksarkivet att 
underhålla och fullständiga riksarkivets bibliotek företrädesvis i fråga om litteratur av vikt för 
arkivväsendet och för svensk historisk forskning” (SFS 1924:405, 4 §). Att bibliotek ska 
finnas vid Riksarkivet stadgas också i de därpå följande instruktionerna 1961, 1965, 1977 och 
1988. Den sistnämnda är ytterst kortfattad och säger endast, i föreskriften om Riksarkivets 
organisatoriska indelning, att ”Vid myndigheten finns också ett bibliotek” (1988:1187, 14 §). 
 
För att markera biblioteksverksamhetens långsiktiga betydelse bör ett stadgande rörande 
denna åter införas i myndighetens instruktion. Arbetsgruppen föreslår att detta sker genom en 
särskild paragraf.  
 
Paragrafen rörande biblioteksverksamheten föreslås få följande lydelse: 
 
”Myndigheten ska ha bibliotek för forskning och utveckling inom myndighetens 
ansvarsområden”.  
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5 Strategier inför det fortsatta arbetet 
 
En bibliotekspolicy för Riksarkivet föreslås 
Arbetsgruppen föreslår följande övergripande bibliotekspolicy för myndighetens bibliotek6. 
Policyn behövs för att målen för biblioteksverksamheten ska kunna uppnås. 
 

• Riksarkivet ska ha bibliotek som ger service till anställda och besökare på de orter där 
arkivbestånd förvaras. 

 
• Varje bibliotek ska hållas samman och administreras som en enhet och omfatta 

biblioteksmaterial som ägs av Riksarkivet. Arkivhandlingar ska inte tillföras 
bibliotekssamlingarna. 

 
• Varje bibliotek ska ta ett långsiktigt ansvar för samlingens skötsel i dess helhet med 

förvärv, gallring, tillgängliggörande, förvaring och struktur. 
 

• Som stöd för bibliotekens förvärvs- och beståndsarbete finns särskilda riktlinjer för 
förvärv och gallring som ska möjliggöra ett ändamålsenligt förvärvsarbete. 

 
En övergripande förvärvspolicy för hela myndigheten föreslås gällande alla typer av 
media 
Förvärvspolicyn bör kunna innebära att ansvaret delas upp mellan biblioteken och att man 
minskar antalet dubbletter som köps in och använder de medel som finns avsatta mer 
effektivt. Den policy som föreslås i avsnitt 7 innebär i grova drag att biblioteken delar upp 
förvärvet efter principen att landsarkivens bibliotek koncentrerar sig på det lokalhistoriska 
materialet med utgångspunkt från det geografiska upptagningsområdet och anknytningen till 
arkiven, och att Krigsarkivets bibliotek koncentrerar sig på svensk militaria. Biblioteket 
Marieberg-Arninge ska ta störst ansvar för ämnet arkiv och material med anknytning till den 
centrala statsförvaltningen, och förvärvar svensk historia i vid mening, till viss del även 
lokalhistoria. 
 
Uppslagslitteratur, viktiga handböcker och annan referenslitteratur måste emellertid finnas på 
flera ställen. Lokala behov och anknytningen till arkivmaterialet måste styra.  
 
En utvikning: reflektioner kring förvärvet i prakti ken 
Hur ska det då fungera i praktiken? Om den som köper böcker i Marieberg ser att en bok om 
Göteborgs lokalhistoria inte finns vid landsarkivet därstädes, hur gör man för att komma 
överens om vilket bibliotek som ska ha den? Policyn förbjuder inte att litteratur finns på flera 
ställen. Man får tänka sig att mer speciell, ”nischad”, litteratur om Göteborg kanske inte 
behöver finnas i Marieberg, under det att landsarkivet i Göteborg bör försöka ha både det 
speciella och det generella. Arbetet måste gå smidigt i vardagen och därför bör man inte 
bygga in omständliga rutiner om att man ska ta kontakt med andra biblioteksansvariga innan 
man beställer.  
 
Förvärvspolicyn ska fungera som ett verktyg för att biblioteksansvariga ska kunna göra riktiga 
bedömningar i förvärvsarbetet och ge verksamheten viss allmän struktur. 
 

                                                 
6 Arbetsgruppen bygger här vidare på förslag som formuleras i PM om stödverksamheten bibliotek inom 
Riksarkivet från 2012-02-24 (dnr RA 01-2015/3758), s. 4. 
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Rutiner kring mediainköpen ses över och förvärvet återupptas 
Arbetsgruppens uppfattning är att förvärvet måste bedrivas lokalt på varje bibliotek, eftersom 
det är viktigt med kontakten med den dagliga verksamheten för att relevant material ska 
införskaffas. De biblioteksansvariga behöver ha möjlighet att agera självständigt när det gäller 
inköpen. Dialogen med chefer och andra anställda är dock avgörande för att förvärvet ska bli 
bra.  
 
Förslaget är att förvärvet görs utifrån den policy som finns i denna rapport, vilket innebär en 
aktiv litteraturbevakning och ett initiativtagande från den biblioteksansvariges sida. En 
förutsättning är att det finns en budget för mediainköp så att den biblioteksansvarige kan göra 
relevanta uppföljningar. Det är till exempel viktigt att kunna särskilja hur mycket medel som 
går åt tidskrifter och serier. 
 
Yttersta restriktivitet gäller när gåvor erbjuds 
Den föreslagna förvärvspolicyn är ytterst restriktiv när det gäller gåvor. Det är framför allt 
motiverat att förbjuda gåvor när det innebär att man tar emot material i stor mängd vid ett och 
samma tillfälle. Biblioteken måste förbehålla sig rätten att göra urval ur det erbjudna 
materialet. Resten ska inte tas emot.  
 
Den påbörjade periodikainventeringen kompletteras 
Bilaga 2 utgör en inventering av löpande tidskrifter och andra serier vid Riksarkivets 
bibliotek. Inventeringen visar vilka bibliotek som har materialet men det finns av 
utrymmesskäl inga uppgifter om eventuella luckor i sviter eller täckning i tid. Uppgifterna bör 
kunna användas till att fatta beslut om beställningar respektive avbeställningar av tidskrifter 
och serier lokalt, alternativt överflytt till andra bibliotek inom myndigheten enligt den 
föreslagna förvärvspolicyn. Eventuellt sammanförande av tidskrifter och serier för att skapa 
kompletta sviter bör också beaktas. 
 
En löpande publikation utgör en kostnad över många år, och en relevansbedömning måste 
göras varje år. Hänsyn bör tas till om tidskriften/serien finns i elektronisk form; denna uppgift 
finns med i inventeringen. 
 
Tyvärr har inte alla landsarkivens bibliotek kunnat bidra med aktuella uppgifter till 
inventeringen. Arbetsgruppen föreslår därför att inventeringen kompletteras framöver. Det är 
väsentligt att den omfattar även löpande periodika som kommer som gåvor, eftersom den 
hanteringen också är resurskrävande. Uppföljningsarbetet med de beslut som verkar rimliga 
rörande periodika kräver samordning och styrning. 
 
Gallring genomförs 
Förvärvspolicyn beskriver vad som ska finnas på biblioteken. Den ska även kunna användas 
vid gallringsbeslut. Flera bibliotek har riksdagstryck och andra stora serier som bör kunna 
gallras. Särskilt kan man överväga att gallra material som har skannats och där den framtida 
tillgängligheten är säkerställd. 
 
Styrning och samordning av biblioteken föreslås 
Styrning och samordning krävs för att bibliotekens verksamhet ska fungera på ett optimalt 
sätt. 
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Samlingarnas uppbyggnad genom litteraturbevakning, förvärv och gallring bör skötas lokalt 
med stöd av förvärvspolicyn. Även verksamhetsplanering och uppföljning i enlighet med den 
föreslagna bibliotekspolicyn bör skötas inom varje berörd avdelning. 
 
Effektivare användning av resurserna uppnås genom att undvika dubblettbestånd av periodika 
och annat material. Det är därför önskvärt att viss samordning kan ske i frågor som rör 
bestånden. 
 
Samordning av katalogiseringsarbetet bidrar till en enhetlig och sammanhållen 
bibliotekskatalog som ökar sökbarheten och tillgängligheten till samlingarna.  
 
Landsarkivens och Krigsarkivets bibliotekspersonal får förstärkta personalresurser 
Det finns biblioteksansvariga på de olika biblioteken, men den arbetstid de ägnar åt 
biblioteken har minskat eller skurits ner. Om Riksarkivets biblioteksverksamheter ska fungera 
i framtiden, måste det finnas personal som kan ta itu både med det löpande arbetet och 
eftersläpningarna. Arbetsgruppen föreslår en minimibemanning om en biblioteksansvarig med 
bibliotekariekompetens på minst 50 % av en heltid vid vart och ett av landsarkivens bibliotek. 
Bibliotekariekompetensen är en förutsättning för att de åtgärder som arbetsgruppen föreslår 
ska kunna genomföras på ett professionellt och rationellt sätt. 
 
Krigsarkivets bibliotek behöver få tillbaka den bibliotekarietjänst om 50 % som har försvunnit 
på senare år. 
 
Översyn av verksamheten vid biblioteken i Marieberg föreslås 
Vid sidan av biblioteket i Marieberg finns Svenskt Diplomatariums bibliotek och Svenskt 
biografiskt lexikons bibliotek, som sköts genom samarbete mellan bibliotekspersonalen och 
personalen vid respektive enhet. De personalgrupper som dessa bibliotek är till för har stort 
behov av viss speciallitteratur.  
 
Arbetsgruppen föreslår en förnyad översyn av biblioteken i Marieberg mot bakgrund av den 
ovan föreslagna bibliotekspolicyn. 
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6 Riksarkivets bibliotek i framtiden 
 

6.1 Bibliotekskatalog 
Riksarkivets nuvarande biblioteksdatasystem, Mikromarc, upphandlades i Marieberg i slutet 
av 1990-talet. Det är ett system utvecklat i Norge av Bibliotekenes IT-senter AS, anpassat till 
mindre och medelstora bibliotek. Tidigare låg driften av systemet lokalt hos IT i Marieberg, 
men sedan ett knappt decennium köper Riksarkivet centraldrift och databasen finns på en 
server i Oslo. 
 
Mikromarc fungerar tillfredsställande, är förhållandevis billigt och inte minst centraldriften 
gör det smidigt att använda då lokal drift av systemet inte behövs. Mot bakgrund av 
teknikutvecklingen av biblioteksdatasystemen bör Riksarkivet i framtiden ändå göra en ny 
upphandling för att inte ha en föråldrad programvara. 
 
På marknaden idag finns flera nya biblioteksdatasystem, som förutom katalogmodulen oftast 
förutsätter även en Discovery-lösning för elektroniska resurser. Det system som flest bibliotek 
har upphandlat är Alma från ExLibris, en del i ProQuest-gruppen. Det är en webbaserad tjänst 
som kan hantera alla former av biblioteksmaterial, oavsett format eller fysisk placering. 
Tjänstens infrastruktur är molnbaserad. Support finns inte i Sverige, för Skandinavien endast i 
Köpenhamn. 
 
Ett system med öppen källkod som finns att tillgå på marknaden är Koha, ett integrerat 
biblioteksdatasystem från Nya Zeeland, med katalog-, periodika- och lånemodul. Systemet är 
gratis och utvecklas av användarna, men kräver stora lokala IT-resurser för drift och support. 
 
Generellt är dock biblioteksdatasystemen på marknaden kostsamma och kräver stora och 
specialiserade personalresurser. 
 

6.2 Katalogisering 
Katalogisering görs idag på alla Riksarkivets bibliotek. Krigsarkivets bibliotek och biblioteket 
Marieberg-Arninge katalogiserar direkt i den nationella bibliotekskatalogen Libris, varifrån de 
bibliografiska posterna sedan hämtas till den lokala katalogen. Landsarkivens bibliotek 
katalogiserar främst via hämtning av posterna från Libris till den lokala bibliotekskatalogen, 
ingen katalogisering görs direkt i Libris. 
 
I nuläget arbetar myndighetens bibliotek på helt olika sätt med katalogisering, vilket är i strid 
med målet att utveckla ett sammanhållet Riksarkiv. Genom den stora genomslagskraft Libris 
har innebär en exponering i Libris en tydlig koppling till myndighetens vision om enkel 
tillgång till arkivens innehåll. Libris utvecklas nu till en nationell bibliotekskatalog för hela 
bibliotekssektorn och inte, som tidigare, i första hand för forskningsbibliotek. Det finns i 
dagsläget inga licenskostnader förbundna med Librisregistreringen. 
 
För att synliggöra och tillgängliggöra det kulturhistoriskt värdefulla material som finns i 
Riksarkivets bibliotekssamlingar, är det önskvärt att en större del av beståndet syns i den 
nationella katalogen. Arbetsgruppen föreslår därför att landsarkivens bibliotek lägger sina 
bestånd i Libris. Arbetet ska ses som en del av det ansvar som myndigheten har för ett 
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nationellt kulturarv. Registrering i Libris skapar också förutsättningar för en enhetlig 
katalogiseringspraxis inom myndigheten. 
 

6.3 Elektroniskt material 
I en nära framtid måste biblioteken hantera övergången till e-böcker och annat digitalt 
material för att kunna tillgodose behoven hos tjänstemän och besökare. Detta kommer att 
ställa krav på administration av abonnemang på e-bokspaket och liknande, och i dess följd 
kommer behovet av så kallade molntjänster. De svenska bibliotek som delvis har gjort 
övergången till elektroniska media har fått kraftigt ökade kostnader. Det har även ställt nya 
krav på personalens kompetens. 
 
För större delen av den litteratur och andra media som Riksarkivets bibliotek köper in finns 
inte elektroniska utgåvor. Det finns dock litteratur i elektronisk form som skulle behövas i 
samlingen; i dessa fall ställs biblioteket inför situationen att man måste förvärva ett helt e-
bokspaket med en årlig abonnemangsavgift. Att tackla denna nya situation med en snårskog 
av villkor och olika tekniska lösningar är en utmaning både för Riksarkivets 
bibliotekspersonal och IT-tekniker. 
 
Biblioteken behöver även kunna hantera publikationer i pdf och andra filformat som 
införskaffas styckvis. Detta kräver lagring på en server och eventuellt konvertering av 
filformat. Förvärv av media i denna form förutsätter också licens eller tillstånd och nya 
tekniska lösningar samt förändringar av arbetssätt och tillgängliggörande. 
 

6.4 Marieberg, Arninge och Krigsarkivet 
När Krigsarkivet flyttas till Arninge får det förutsättas att bibliotekssamlingen där integreras 
med Krigsarkivets bibliotek. Efter flytten kommer både det största arkivet och det största 
biblioteket inom Riksarkivet att finnas i Arninge. Det är där som tillväxten kommer att ske 
avseende arkiv, och biblioteket måste anpassas till den nya situationen där. 
 
Det nya biblioteket föreslås vidareutveckla det arbete som Krigsarkivets bibliotek nu utför 
och det som idag utförs i Marieberg för Arninges räkning. Därmed behövs en översyn av 
personalstyrkan och av förvärvsbudgeten för biblioteket i Arninge. 
 
Krigsarkivets bokbestånd kommer att utgöra den större delen av biblioteket. Biblioteket ska, 
enligt arbetsgruppens uppfattning, fortsätta förvärva litteratur relevant för Krigsarkivets 
ämnesområde, svensk militaria och andra ämnen enligt Krigsarkivets förvärvspolicy. 
 
Litteratur med anknytning till arkiven som nu finns i Arninge ska också förvärvas. Samlingen 
med litteratur om svensk politisk historia, central förvaltning och annan svensk 
samhällsvetenskap, statskunskap och juridik, med tyngdpunkt på 1900-talets historia, ska 
byggas upp. Även litteratur om svenskt näringsliv och föreningsliv är viktig. En stor del av 
denna litteratur behövs både i Arninge och Marieberg, eftersom arkiv från 1900-talet finns på 
båda ställena. Dessutom finns en hel del arkiv som är delade mellan Arninge och Marieberg 
(till exempel departementen och Svea Hovrätt).  
 
Undantag är svensk lokalhistoria och utländsk historia, som även fortsättningsvis föreslås 
förvärvas i Marieberg. Litteratur om svensk historia till och med 1800-talet förvärvas i 
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Marieberg. Svensk litteratur om arkiv behöver finnas både i Marieberg och Arninge. Utländsk 
arkivlitteratur ska dock i första hand finnas i Marieberg. 
 
Under den tid som återstår till dess att Krigsarkivet flyttas till Arninge ska förvärv av litteratur 
som senare blir dubbletter undvikas. I samband med integreringen av biblioteken behöver 
dubbletter gallras eller eventuellt flyttas till annat bibliotek inom myndigheten. Genom att 
bibliotekspersonal kommer på plats kan lån mellan Marieberg och Arninge för besökare och 
anställda lättare ordnas. Detta förutsätter täta transporter mellan Marieberg och Arninge. 
 

6.5 Den framtida placeringen av arkivbestånd inom R iksarkivet ur ett 
biblioteksperspektiv 
Traditionellt placeras statliga regionala och lokala myndigheters arkiv på landsarkiven enligt 
bestämda geografiska ansvarsområden. Arkiven efter statliga centrala myndigheter samt 
enskilda arkivbildare av riksintresse placeras traditionellt i Stockholm. Gränsfall och undantag 
har förekommit.  
 
Om de traditionella principerna för arkivbeståndens placering ändras, bör Riksarkivets 
bibliotek anpassa sitt förvärv efter dessa förändringar7. Biblioteken bör då fortsatt följa 
principen att förvärva material med anknytning till arkiven. Detta gäller även då de levererade 
arkiven inte har någon anknytning till regionen. Den föreslagna förvärvspolicyn är utformad 
för att följa förändringarna i arkivbestånden. 
 
Om arkivleveranser från en central statlig myndighet, utan regionala eller lokala funktioner, 
ges en annan placering än den som varit bruklig är det av praktiska skäl svårt att bryta ut delar 
av samlingarna i ett bibliotek för att överföra dem till ett annat inom myndigheten. 
 
Genomgripande förändringar av de redan levererade arkivbeståndens placering får stora 
konsekvenser för bibliotekssamlingarna, vilka i första hand är till för att användas i samband 
med arkiven. 
 
Framtida utredningar angående arkivbeståndens placering, liksom myndighetens 
lokalplanering generellt, måste ta hänsyn även till biblioteksfrågan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Frågan om arkivbeståndens placering behandlades i Riksarkivets ledningsgrupp 2013-06-05. 
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7 Övergripande förvärvspolicy för Riksarkivets bibl iotek 
 

7.1 Kort beskrivning av biblioteken 
Biblioteken finns i Marieberg-Arninge, Krigsarkivet samt vid landsarkiven i Göteborg, 
Härnösand, Lund, Uppsala, Vadstena, Visby och Östersund8. Biblioteken har företrädesvis en 
humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning. Krigsarkivets bibliotek uppvisar även 
ämnesmässigt tekniska inslag.  
 
De nio bibliotekens samlingar har olika karaktär. De sju landsarkivsbiblioteken har en 
påtagligt lokalhistorisk profil. På Krigsarkivets bibliotek är militaria det dominerande 
ämnesområdet. Biblioteket Marieberg-Arninge har ett mer övergripande ämnesfokus. 
Samlingarna vid biblioteken i Stockholm är mer omfattande och är de enda som redovisas i de 
svenska bibliotekens gemensamma katalog, Libris. 
 

7.2 Målgrupper 
Bibliotekens primära målgrupper utgörs framför allt av akademiska forskare och släkt- och 
hembygdsforskare samt användare från myndigheter och organisationer. För Krigsarkivets 
biblioteks del utgör Försvarets materielverk och Försvarsmakten en särskild användargrupp. 
Arkivarier och andra yrkesgrupper inom Riksarkivet använder samlingarna i sin 
tjänsteutövning. Därutöver är lärare och studenter vid universitet och högskolor samt elever 
vid gymnasieskolor viktiga målgrupper. 
 
Biblioteket Marieberg-Arninge och Krigsarkivets bibliotek deltar i det nationella 
fjärrlånesamarbetet med andra bibliotek. 
 

7.3 Allmänna riktlinjer 
Biblioteken ska vara en resurs för såväl tjänstemännen i deras tjänsteutövning som 
användarna av arkiven. 
 
De skilda biblioteken ska bevaka och förvärva tryckt litteratur inom respektive biblioteks 
ansvarsområde. Vid behov kan elektroniska resurser förvärvas. Myndighetsgemensamma 
elektroniska resurser köps in och administreras av biblioteket Marieberg-Arninge. 
  
Förvärvsarbetet ska äga aktualitet. Kvalitet, konsekvens och bredd i samlingarna ska garantera 
framtida forskningsområdens behov.  
 
Allt material som införlivas med samlingarna ska, oavsett förvärvssätt, ha genomgått en 
professionell, saklig bedömning. Urvalet ska göras med hjälp av de skilda bibliotekens 
ämnesprofil.  
 
Förvärvspolicyn ska vara ett stöd i detta arbete och bör uppdateras regelbundet.  
 
Det är önskvärt att biblioteken exponerar nyförvärv i Riksarkivets bibliotekskatalog. 
 
                                                 
8 Biblioteken vid Svenskt biografiskt lexikon och Svenskt Diplomatarium i Marieberg omfattas inte av 
förvärvspolicyn. 
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7.4 Ämnesbevakning  
Generellt ska det finnas en tydlig koppling mellan bibliotekens samlingar och de arkiv som 
förvaras vid respektive arkivinstitution. Det kan även vara relevant att bevaka litteratur om 
arkiv som förvaras vid andra arkivinstitutioner. Litteratur som ska ingå i samlingarna ska ge 
information om och inblickar i arkiven och deras arkivbildare och även om samhället och dess 
historia. Utöver detta ska litteratur av mer övergripande karaktär som underlättar användandet 
av och sökandet i arkiven, såsom aktuella handböcker, uppslagsverk och urkundsutgåvor 
finnas som referenslitteratur vid varje bibliotek.  
 
Landsarkiven 
Landsarkivens bibliotek ska förvärva lokalhistorisk litteratur med utgångspunkt från det 
geografiska upptagningsområdet och anknytningen till arkiven. Även kartböcker, 
uppslagsverk, ordböcker och litteratur inom ämnena biografi, genealogi och arkiv ska 
förvärvas. Landsarkiven finns på sju orter och ansvarar för följande geografiska områden9. 
 
Landsarkivet i Göteborg  
Västra Götalands län (tidigare Älvsborgs, Skaraborgs, Göteborgs och Bohuslän). 
 
Landsarkivet i Härnösand  
Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. 
 
Landsarkivet i Lund  
Blekinge, Halland och Skåne län (tidigare Kristianstads och Malmöhus län), utom Malmö 
stad. 
 
Landsarkivet i Uppsala  
Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands och Dalarnas län. 
 
Landsarkivet i Vadstena  
Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län. 
 
Landsarkivet i Visby  
Gotlands län. 
 
Landsarkivet i Östersund  
Jämtlands län. 
 
Marieberg-Arninge och Slottsarkivet 
Bibliotekets uppgift är att förvärva litteratur och andra biblioteksmedia som har samband med 
i Marieberg, Arninge respektive Slottsarkivet förvarade handlingar. Det är rimligt att arkivens 
bredd och variation tidsmässigt och geografiskt avspeglas i bibliotekets samlingar, som 
omfattar svensk historia i vid mening från medeltiden och framåt. Det ska finnas en 
tyngdpunkt på material som har samband med svensk central förvaltning och svensk politik.  
 

                                                 
9 Malmö stadsarkiv, Stockholms stadsarkiv och Värmlandsarkiv har landsarkivsuppdrag och geografiska 
ansvarsområden, men de är inte en del av Riksarkivet och omfattas därför inte av denna förvärvspolicy. 
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Historia innebär även kulturhistoria, socialhistoria, kyrkohistoria, undervisningshistoria och 
presshistoria, samt till viss del lokalhistoria. Även ämnena arkeologi, geografi, ekonomi, 
statistik, statskunskap, litteratur, språkvetenskap, konst, etnologi, undervisning, biografi med 
genealogi samt idrott och sport ska anses som viktiga. Den historiska inriktningen slår igenom 
i alla ämnen. Ett visst förvärv av litteratur som behandlar motsvarande ämnen för andra länder 
och/eller flera länder, innefattande även Sverige, ska göras. Av särskilt intresse är litteratur 
som rör områden som tidigare har varit svenska eller där det finns andra samband med 
Sverige. 
 
Biblioteket ska ta ett särskilt ansvar för ämnet arkiv. Svenskt material som behandlar arkiv 
prioriteras högst. Nordisk och annan utländsk utgivning rörande arkiv bevakas och ett urval 
förvärvas. 
 
Litteratur med anknytning till andra delar av Riksarkivets verksamhet i Marieberg och 
Arninge förvärvas, till exempel heraldik, sigillkunskap, ordensväsen och numismatik. Även 
stödverksamheter ska beaktas, som till exempel IT, personaladministration, juridik, bevarande 
och konservering.  
 
Krigsarkivet 
Enligt Riksarkivets instruktion (6 §) får Krigsarkivet ta emot kartor och tryck av betydelse för 
forskning inom dess område. Biblioteket har som uppgift att samla, registrera och förvara allt 
svenskt militärt tryck (utgivet av Försvarets materielverk och Försvarsmakten), både öppet 
och hemligt.  
 
Biblioteket ska förvärva och tillgängliggöra relevant litteratur inom Krigsarkivets 
ämnesområden, svensk militaria, enligt nu gällande förvärvspolicy (2008). Denna 
avgränsning gäller även inom andra ämnesområden: masskommunikation, psykologi, 
utbildning, arkitektur, stadsplanering, arkeologi, historia, biografi, geografi, samhälls- och 
rättsvetenskap, teknik, försvarsindustri, idrott och sport samt inom de naturvetenskapliga 
vetenskapsområdena.  
 
Litteratur om svenskt arkivväsen som är av betydelse för tjänstemännens förkovran förvärvas. 
Genealogiska uppslagsverk rörande Sverige införskaffas för tjänstemännens och forskarnas 
behov. 
 

7.5 Förvärvssätt 
 
Inköp 
Inköp görs via bevakning av relevanta ämnesområden, inköpsförslag från tjänstemännen eller 
efterfrågan från allmänheten. Förvärven ska överensstämma med ämnesprofilen för de 
enskilda biblioteken.  
 
Målsättningen är att i så stor utsträckning som möjligt använda avropsavtal. Sådana statliga 
avtal finns för såväl svenska och utländska monografier som tidskriftsprenumerationer. Även 
antikvariska inköp, inköp från föreningar osv. kan vara aktuellt när litteraturen saknas i 
bokhandelns utbud. 
 
En relevansbedömning av prenumerationer på tidskrifter och årsböcker ska göras varje år. 
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Medlemskap i föreningar 
Beslut om medlemskap i olika föreningar bör fattas av varje arkivinstitution, då det regionala 
förhållandet ser olika ut vad gäller utbyte/samarbete med föreningar. En princip vid ett 
medlemskap som belastar bibliotekets budget bör dock vara att detta ska generera någon form 
av tryck med substantiellt innehåll för att vara lönsamt.  
 
Byten 
Befintlig bytesverksamhet ska även fortsättningsvis upprätthållas. 
 
Gåvor/donationer 
Bibliotekspersonalen bör i god tid ha möjlighet att ta ställning till gåvan/donationen och ska 
kunna förbehålla sig rätten att inte ta emot det material som erbjuds. Personalen ska alltid ha 
möjligheten att göra ett eget urval ur mottaget material och att fritt förfoga över detta. 
Biblioteken ska ha en mycket restriktiv hållning till gåvor/donationer. 
 
Leveranser 
Tryckt material förvärvas även via leveranser, såväl arkivleveranser som leveranser av enbart 
trycksaker. Enligt rådande praxis bör materialet, om det upprättats i arkivbildarens 
verksamhet, betraktas som arkivmaterial. I övriga fall kan det tryckta materialet, om så önskas 
och oavsett i vilken typ av leverans det inkommit, överföras till biblioteket. 
 
Samma rätt som vid gåvor/donationer bör dock föreligga, dvs. att biblioteken ska kunna inta 
en mycket restriktiv hållning och förbehålla sig rätten att inte ta emot alternativt fritt förfoga 
över materialet. Bibliotekspersonalen bör komma in tidigt i processen vid arkivleverans som 
innehåller större mängder litteratur.   
 
En formell överenskommelse mellan Krigsarkivet och Försvarets materielverk angående 
leveranser av tryckta materielpublikationer och hanteringen av digitala publikationer finns 
från 2015.  
 
Fjärrinlån 
Gäller Marieberg-Arninges bibliotek och Krigsarkivets bibliotek. Om önskat fjärrinlån 
bedöms vara relevant för samlingarna bör det omvandlas till inköp. 
 
Dubbletter 
Dubbletter ska enbart förvärvas om det finns starka skäl till det, exempelvis om det finns en 
stor efterfrågan på en titel. I övrigt ska dubbletter undvikas. 
 
Depositioner 
Depositioner ska inte förekomma. 
 

7.6 Elektroniska resurser 
 
E-tidskrifter 
Biblioteket Marieberg-Arninge ska bevaka och förvärva e-tidskrifter inom relevanta 
ämnesområden (se avsnitt 7.4) för hela myndighetens räkning. E-tidskrifterna ska kunna 
användas både av besökare och av anställda. I de fall Riksarkivet har prenumeration på en e-
tidskrift är det motiverat att ett bibliotek inom myndigheten – dock inte mer än ett – utöver det 
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prenumererar på den tryckta utgåvan. Detta för att garantera att de äldre numren finns vid en 
avbeställning av prenumerationen. 
 
Det kan bli aktuellt att abonnera på e-tidskriftspaket som ingår i KB:s utbud av nationella 
licensavtal. 
 
Databaser och e-bokspaket 
Biblioteket Marieberg-Arninge ska bevaka och förvärva onlinedatabaser inom relevanta 
ämnesområden (se avsnitt 7.4) för hela myndighetens räkning via de nationella licensavtal 
som erbjuds av Kungliga biblioteket. De ska kunna användas både av besökare och av 
anställda. KB:s villkor för nationella licensavtal innebär bland annat direkttillgång via IP-
nummer och att ingen särskild programvara utöver en vanlig webbläsare behövs för att 
använda e-resurserna. 
 
Det kan bli aktuellt att abonnera på e-bokspaket i framtiden. 
 
CD/DVD/USB-minne 
I möjligaste mån ska biblioteken föredra onlinedatabaser framför databaser eller annat 
material på CD, DVD eller liknande. I den mån CD, DVD eller USB-minne förvärvas som 
självständiga enheter ska målsättningen vara att innehållet lagras på en hårddisk/server för att 
kunna tillgängliggöras via en eller flera publika datorer. Detta för att biblioteken inte ska 
behöva svara för att tillhandahålla äldre datorer/operativsystem för att möjliggöra 
uppspelning. Tillgängliggörande av dessa media förutsätter även en licensadministration. 
 
PDF:er med flera filformat 
Biblioteken ska ha möjlighet att kunna presentera publikationer i pdf och andra filformat via 
bibliotekskatalogen. Även detta kräver lagring på en server och eventuellt konvertering av 
filformat. Förvärv av media i denna form förutsätter även licens eller tillstånd. 
 

7.7 Underhåll av samlingar 
 
Förkommet material 
Material som förkommit eller luckor i samlingarna bör kompletteras i första hand om 
litteraturen efterfrågas.  
 
Gallring 
Till förvärvsarbetet hör också gallring av samlingarna.  
 
Generella kriterier för gallring: 
 

• Dubbletter eller fler exemplar 
• Litteraturen överensstämmer inte med ämnesprofilen eller har av annat skäl förlorat 

sin relevans 
• Skadat eller förkommet material som ej går att laga eller ersätta 

 
När det gäller kulturhistoriskt värdefull litteratur bör dock gallring göras varsamt. Hänsyn ska 
tas till om Riksarkivet är det enda bibliotek som har materialet i Sverige. Det är önskvärt att 
man erbjuder gallrat material till andra bibliotek, i första hand inom myndigheten. 
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Gallring görs inte av det militära trycket. Gallringskriterierna tillämpas inte fullt ut på de 
bibliotekssamlingar inom ämnet arkiv som finns i Marieberg, då ett särskilt ansvar tas för det 
ämnesområdet. 
 


