


      

 

 

 

Förvärvspolicy för Riksarkivets bibliotek 

 
Förvärvspolicyn har utarbetats som en del av ett arbete med att kartlägga 
Riksarkivets biblioteksverksamhet som startade den 1 september 2015 enligt särskilt 
direktiv. Resultatet har redovisats i en rapport om Riksarkivets biblioteksverksamhet 
med dnr RA 01-2015/03758. Rapporten behandlades i Riksarkivets ledningsgrupp 
2016-12-19. 

1 Kort beskrivning av biblioteken 

Biblioteken finns i Marieberg-Arninge, Krigsarkivet samt vid landsarkiven i 
Göteborg, Härnösand, Lund, Uppsala, Vadstena, Visby och Östersund1. 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 mera 
omfattande och är de enda som redovisas i de svenska bibliotekens gemensamma 
katalog, Libris. 
 

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. 
 

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. 
  

                                                 
1 Biblioteken vid Svenskt biografiskt lexikon och Svenskt Diplomatarium i Marieberg omfattas inte av förvärvspolicyn. 
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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. 
 

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 
områden2. 
 
Landsarkivet i Göteborg  
Västra Götalands län (tidigare Älvsborgs, Skaraborgs, Göteborgs och Bohus län). 
 
Landsarkivet i Härnösand  
Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. 
 
Landsarkivet i Lund  
Blekinge, Hallands och Skåne län (tidigare Kristianstads och Malmöhus län), utom 
Malmö stad. 
 
Landsarkivet i Uppsala  
Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands och Dalarnas län. 
 

                                                 
2 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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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.  
 
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.  
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Litteratur om svenskt arkivväsen som är av betydelse för tjänstemännens förkovran 
förvärvas. Genealogiska uppslagsverk rörande Sverige införskaffas för 
tjänstemännens och forskarnas behov. 
 

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.  
 
Riksarkivets upphandlingsregel ska tillämpas. 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. 
 
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.   
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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. 
 

6 Elektroniska resurser 

 
E-tidskrifter 
Biblioteket Marieberg-Arninge ska bevaka och förvärva e-tidskrifter inom relevanta 
ämnesområden (se avsnitt 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 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 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. 
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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 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 flera 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. 
 
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. 
 
 
Beslutad av riksarkivarien 2017-01-19 
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