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KB – Nationalbibliotek och nationell 
biblioteksmyndighet?

Gunnel Stenqvist 

Kungl. biblioteket har en lång historia. Det har under århundradenas lopp 
utvecklats från ett kungligt bibliotek till nationalbibliotek och forskningsbib-
liotek. KB har en viktig roll i informationssamhället. Som Sveriges national-
bibliotek har KB en rad nationella uppgifter, främst bland dem kanske att 
förvärva svenskt tryck och bevara, beskriva och tillhandahålla det. Med stöd 
av lagen om pliktexemplar skickar alla tryckerier sedan år 1661 in ett exem-
plar av alla trycksaker till KB. 

KB är också ett av Europas ledande humanistiska forskningsbibliotek. 
Det har en stor samling utländsk litteratur som kommit till KB dels genom 
de kungliga samlingarna och donationer, dels genom inköp.  

KB:s samlingar består av cirka 15 miljoner objekt. De upptar 98 hyllki-
lometer. Den största delen förvaras i underjordiska magasin under bibliote-
ket i Humlegården. I samlingarna finns allt från handritade kartor till omfat-
tande bokverk i flera volymer. Viktiga samlingskategorier är böcker, tid-
skrifter, tidningar, handskrifter, kartor, bilder, vardagstryck och affischer. 
Genom att Statens ljud- och bildarkiv den 1 januari 2009 införlivades i KB 
finns numera här också Avdelningen för audiovisuella medier som sedan 
1979 är Sveriges nationalarkiv för inspelat ljud och rörliga bilder. Här finns 
tv- och radioprogram, biografvisad film, videor och dvd:er, skivor och mul-
timedier. Samlingarna omfattar närmare sju miljoner inspelade timmar och 
det mesta är sökbart i Svensk Mediedatabas (SMDB). Förutom de fysiska 
samlingarna finns numera även digitaliserat material liksom ett ökande utbud 
av e-resurser.  

KB har också i uppgift att främja forskning och utbildning i vid bemär-
kelse. En viktig demokratisk uppgift ligger i uppdraget att tillgodose varje 
medborgares rätt till insyn i det svenska samhället och att ta del av det fria 
svenska ordet. Oberoende av hur ett verk publicerats och gjorts tillgängligt 
för allmänheten ska KB garantera tillgängligheten för framtida forskning 
genom att arkivera det. 

KB är en myndighet med stora kunskaper om bibliografering och katalo-
gisering, med ansvar för ett fritt tillgängligt biblioteksdatasystem i LIBRIS. 
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KB har byggt upp en stor samlad kompetens om biblioteken i landet och om 
informationsförsörjning. I KB:s uppdrag ingår också att ansvara för nationell 
samordning och utveckling av informationsförsörjning. 

Har Sverige en nationell bibliotekspolitik idag?
Har vi en nationell bibliotekspolitik – det vill säga en politik som omfattar 
hela det allmänna (alltså det offentligt finansierade) biblioteksväsendet?  Ja, i 
någon mån har vi det, men den är inte samlad och det finns ingen portalpara-
graf. Bibliotekspolitiken är idag manifesterad i några viktiga lagar – Biblio-
tekslagen, Pliktleveranslagen, Högskolelagen, lagstiftning om kulturminnen, 
beslut om nationell samkatalog och beslut om infrastruktursatsningar samt 
även i internationella överenskommelser som till exempel i Unescos biblio-
teksmanifest. Detta och följande är viktiga utgångspunkter för ställningsta-
ganden till behovet av en nationell bibliotekspolitik och en nationell biblio-
teksmyndighet 

Nationalbiblioteksuppgifter 
Vissa nationella myndighetsuppgifter är Nationalbibliotekets ansvar, nämli-
gen att samla in, ta hand om och bevara det svenska trycket. Dit hör även 
Nationalbibliografin samt övriga nationalbibliografiska uppgifter såsom 
indexering. Andra sådana uppgifter är nationella insatser med utgångspunkt i 
samlingarna, till exempel mikrofilmning av svensk dagspress, digitalisering 
liksom att svara för den nationella samkatalogen. I myndighetsuppgiften 
ingår också att ansvara för bevarandefrågor. 

Nationella biblioteksuppgifter 
Hit hör sådana biblioteksuppgifter som är gemensamma för det allmänna 
biblioteksväsendet, exempelvis strategiska beslut, samordning, upphandling 
(t.ex. av e-resurser, ramavtal), utveckling, fortbildning, internationella kon-
takter – särskilt med internationella organisationer i övergripande frågor. För 
uppgifter som dessa finns det ingen gemensam myndighet eller gemensamt 
organ för det allmänna biblioteksväsendet; det finns alltså ingen som har ett 
samlat och uttalat ansvar.  

Lokala biblioteksuppgifter 
Till dessa hör att svara för bibliotekstjänster i lokalsamhället och vara för-
bindelselänk till hela det samlade biblioteksväsendet. Dessa sköts av folkbib-
liotek, skolbibliotek med flera och ansvaret ligger huvudsakligen på kom-
munerna. 
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KB – ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129) 
Regeringen beslutade år 2003 om en översyn av Kungl. bibliotekets verk-
samhet och arbetsformer och jag fick uppdraget att genomföra denna. Jag 
skulle analysera Pliktlagen och möjligheterna att i lag reglera också insaml-
ing av det som publiceras på Internet. Jag skulle också lämna förslag till 
åtgärder för att göra KB:s samlingar och det svenska kulturarvet mer 
tillgängligt. Behovet av en myndighet med ansvar för nationella bevaran-
defrågor skulle utredas liksom hur ett tillsynsansvar skulle vara utformat för 
att säkra att värdefulla gamla boksamlingar i offentlig miljö skulle kunna 
bevaras för framtiden. Det ingick vidare att se över KB:s arbete för att stödja 
samordning och utveckling av informationsförsörjning till forskning och 
högre utbildning, samt utvärdera biblioteksdatasystemet LIBRIS. Slutligen 
skulle möjligheterna till samordning mellan offentligt finansierade bibliotek 
med olika huvudmän analyseras och förslag lämnas. Till de frågor som 
skulle besvaras hörde: Vilka insatser behövs för att stärka den vetenskapliga 
informationsförsörjningen till forskning och utbildning? Vilka behov finns 
av ökad samordning i bibliotekssystemet som helhet och varför? Den 15 
januari 2004 överlämnade jag betänkandet KB – ett nav i kunskapssamhället. 
Kungl. biblioteket – Sveriges nationalbibliotek, Verksamhet och visioner 
(SOU2003:129) till dåvarande utbildningsministern Thomas Östros. 

Det kan ha sina problem att idag diskutera KB på grundval av en utred-
ning från år 2004, men eftersom de flesta av de frågor jag då hade att utreda 
är lika aktuella idag och jag skulle lämnat samma förslag idag som då väljer 
jag ändå att göra det. Det kan också vara intressant att se hur kvarnarna mal 
och hur dropparna urholkar stenen. Jag kan inte underlåta att uttrycka min 
glädje över att, just när denna skrift ska gå till trycket, kommer Kulturutred-
ningen. Den får jag anledning att återkomma till i avslutningen på mitt bi-
drag.

Jag går i det följande först igenom de förslag jag lade fram i min utred-
ning 2004. 

Pliktlagen

KB:s uppdrag att samla in och förvalta det tryckta kulturarvet bör självfallet 
kvarstå 
KB ska fortsätta att vara ”framtidens minne” genom att samla in allt som 
trycks och Sveriges gamla pliktlag från år 1661 ska behållas. Det är en av 
världens äldsta och den har gjort KB till en framstående kulturinstitution 
med ett omistligt kulturarv som är en ovärderlig källa för forskningen.  
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Pliktlagen måste utvidgas att gälla även det som publiceras digitalt –E-plikt 
Det behövs ett tillägg till Pliktlagen som reglerar leverans av ”publicerat
elektroniskt material som överförs via nätverk” så att medias, lärosätens, 
myndigheters och andras material inte upphör att bevaras för att det numera 
publiceras digitalt. Frågan har utretts flera gången och i min utredning finns 
ett remissbehandlat lagförslag att utgå från. Den nyproducerade svenska 
textmassan måste räddas till eftervärlden – oavsett form och innehåll. Det 
brådskar! Åtkomligheten och det långsiktiga bevarandet är också centrala 
frågor som måste lösas innan problemen blir oöverstigliga. 

Ökad tillgänglighet 

”Kulturarv till mångas glädje och nytta” – digitalisering 
Vården av vårt kulturarv är viktig liksom att det görs tillgängligt för fler – 
helst alla. För att öka tillgängligheten till KB:s samlingar i hela landet före-
slog jag att ett handlingsprogram för digitalisering skulle tas fram. Urvalet 
skulle göras med hänsyn till forskningens och utbildningens behov, hur ef-
terfrågat och tillgängligt materialet är och i vilket tillstånd det befinner sig. I 
programmet ingick ett projekt med inriktning mot skolan, för att stimulera 
ungdomars intresse för kulturarvet och vara till stöd för undervisningen i 
gymnasieskolan. Digitaliseringen ska inte ses som ett sätt att ersätta boken 
och biblioteksbesöket utan tvärtom stimulera intresset för boken, läsandet 
och för kulturarvsinstitutioner i hela landet. Goda internationella förebilder 
finns!

LIBRIS betydelse för tillgängligheten 
Nationalbibliografin, katalogiseringen och LIBRIS – sedan 1997 fritt till-
gänglig på nätet – är centrala instrument för informationsförsörjningen till 
utbildning och forskning. LIBRIS har avgörande betydelse för tillgänglig-
heten till det tryckta kulturarvet, det samlade litteraturbeståndet och även det 
digitala kulturarvet. Förutsättningarna bör utredas för att använda LIBRIS 
som ett nationellt biblioteksdatasystem och LIBRIS bör bygga upp en natio-
nell portal för att minska behovet av liknande investeringar för de enskilda 
biblioteken. Det fritt tillgängliga LIBRIS kan också få en central roll i det 
föreslagna nätbiblioteket. 

Nationellt insatsprogram för digital informationsförsörjning till 
utbildning och forskning 
Förslagen tog sikte på att KB skulle intensifiera och koncentrera sina insatser 
på informationsförsörjning och de stora systemfrågor som kräver nationell 
samordning. Ingen annan har den uppgiften. Det gällde exempelvis stöd till 
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förenklad samsökning i digitalt publicerad information och samordnad ut-
veckling av högskolans digitala publicering. Det gäller också samordningen 
av biblioteksdatasystemen, inte minst i högskolan. Mängden digitalt publice-
rat material som byggs upp och tillhandahålls på olika nivåer i biblioteken 
har ökat mycket snabbt. Det är svårt att hitta relevant information, och 
mycket dubbelarbete utförs. Det går inte längre att alla söker sina egna lös-
ningar utan det behövs ett Sveriges nätbibliotek – ett nationellt insatspro-
gram för samordnad digital informationsförsörjning till utbildning och 
forskning. Nätbiblioteket kan ge studenter och forskare – och alla andra – en 
mer användarvänlig tillgång till kvalificerad digital information. Detta leder 
även till att den information som skapas inom högskolorna lättare kan föras 
ut. Programmet innehåller även stöd till högskolans digitala publicering, och 
innebär ett bättre resursutnyttjande. Det kan förutom att bidra till en ökad 
tillgänglighet och Sveriges synlighet i världen också utgöra en motkraft mot 
de dramatiskt ökade priserna på vetenskapliga tidskrifter. Frågan är utredd 
och intresset är stort – Sveriges nätbibliotek borde kunna vara fullt utbyggt 
2008, var den uppfattning jag framförde år 2004.  

”Gamla böcker är lika viktiga som pilspetsar!” 
Orden är förra biblioteksrådet Barbro Thomas. Det är viktigt att vi vårdar 
vårt kulturarv – bland annat böcker, bilder, affischer, ”småtryck” och hand-
skrifter. Ett lagförslag lämnas till skydd för värdefulla gamla boksamlingar 
och enskilda verk. Vidare föreslås en nationell bevarandeplan och ett natio-
nellt bevarandesekretariat samt andra nationella bevarandeinsatser. KB har 
en central roll i detta och föreslås bli tillsynsmyndighet för ”boken”. 
Lovvärda insatser görs av KB när det gäller de egna samlingarna men kul-
turhistoriskt intressanta samlingar i landet som ägs eller förvaltas av andra 
offentliga organ eller visas offentligt är inte skyddade i lag. Mitt lagförslag 
var att en myndighet skulle ges uppdraget att föra förteckning över dessa och 
att de inte utan anmälan skulle få skingras, gallras eller överlåtas. Om så sker 
skall vite eller böter utgå.

Nationell samordning 

Sverige – det lilla landet med de många biblioteken 
Sverige har ett väl utbyggt bibliotekssystem. I landet finns 290 kommunala 
bibliotek med drygt 1 100 filialer över hela landet, 4 000 skolbibliotek, 90 
bokbussar med 9 000 hållplatser i 112 kommuner, 70 forskningsbibliotek 
(varav 35 universitets- och högskolebibliotek) med närmare 200 servicestäl-
len, flera hundra myndighets- och specialbibliotek och närmare 100 sjukhus-
bibliotek (siffrorna är från 2003/2004). Aktörerna i biblioteksväsendet är 
många och här nämnda bibliotek har offentlig finansiering, men olika hu-
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vudmän. Kommunerna är huvudmän för folkbibliotek och skolbibliotek, 
landstingen för länsbibliotek med flera och staten för universitets- och hög-
skolebibliotek och andra forskningsbibliotek. Till de statligt finansierade 
biblioteken hör myndighetsbibliotek som inte ingår i KB:s ansvarsområde på 
samma sätt som forskningsbiblioteken. De olika myndighetsbiblioteken sor-
terar, för att komplicera saken ytterligare, under olika departement och hu-
vudtitlar i statsbudgeten.  

Biblioteken har delvis olika målgrupper och uppgifter. De har samtidigt 
samma målgrupper och gemensamma uppgifter. En stadigt ökande andel 
studerande på eftergymnasial nivå tillhör idag folkbibliotekens målgrupp 
(kunder). Hälften av användarna studerar på högskolan. Samtidigt har hög-
skolan numera ett lagstadgat uppdrag att samverka med det omgivande sam-
hället och ett viktigt utbildningspolitiskt mål var, åtminstone vid tiden för 
utredningen, den öppna högskolan. De studerande kräver både väl utvecklad 
teknik och anpassade digitala tjänster. Huruvida detta erbjuds via högskole-
bibliotek, folkbibliotek eller lärcentra spelar idag ingen roll för brukaren – 
huvudsaken är att informationen är tillgänglig. Fri och enkel tillgång till 
forskningsresultat i avgiftsbelagda publikationer på nätet är viktig för 
många, också för till exempel personalen på Läkemedelsverket, Vägverket 
(ingår idag i myndigheten Transportstyrelsen), på vårdcentralen och på folk-
biblioteket.

Två centrala myndigheter hanterar idag samordnings- och utvecklingsfrå-
gor. Kulturrådet ansvarar för vissa folkbiblioteksinsatser och KB för sam-
verkan mellan de så kallade forskningsbiblioteken, det vill säga högskolebib-
liotek och vissa andra. Kulturrådets ansvar ingår i rådets allmänna kulturpo-
litiska uppdrag. Enligt instruktionen ska rådet handlägga statliga bidrag och 
andra statliga åtgärder som bland andra rör folkbibliotek ”i den mån inte 
någon annan statlig myndighet har ansvaret för dessa frågor”. Kulturrådet 
har på detta område främst en läsfrämjande uppgift. Några specifika uppdrag 
eller öronmärkta pengar för informationsförsörjning till utbildning och 
forskning har rådet inte. Merparten av de samlade anslagen till folkbiblio-
teksområdet går till litteraturinköp och läsfrämjande verksamhet bland barn 
och unga. I Kulturrådets uppdrag ingår också att stödja folkbibliotekens ut-
veckling på olika sätt.

Nationell bibliotekspolitik och nationell biblioteksmyndighet? 
Jag föreslog en ökad nationell samordning i biblioteksväsendet som helhet –  
till stöd för forskning och utbildning. Likvärdig och fri tillgång till informa-
tion för utbildning och forskning är en central fråga för hela landets utveck-
ling. Nu är villkoren olika, beroende på sådant som var studier är förlagda 
eller vid vilken högskola forskningen bedrivs. Det krävs en kraftsamling och 
samordnade insatser för att kunna ge landets befolkning en allsidig och 
jämlik informationsförsörjning och stöd för att kunna utnyttja denna. Om 
Sverige ska kunna utvecklas som kunskapsnation och tillväxten öka behöver 
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alla få tillgång till en god informationsförsörjning – forskare på elitnivå, 
studerande, myndigheter, företag och allmänheten. I det sammanhanget ska 
också nätbiblioteket ses.

Folkbiblioteken har kommit att spela en allt större roll i utbildningsväsen-
det men saknar det stöd forskningsbiblioteken får för det ändamålet. Ett ökat 
samarbete mellan folk- och forskningsbibliotek har de senaste decennierna 
tagits upp i alla propositioner som behandlat biblioteksfrågor. De senaste 
åren har frågan setts i ljuset av högskolans utbyggnad i hela landet och annan 
eftergymnasial utbildning samt de initiativ som tagits på olika håll för att 
stödja det livslånga lärandet. En viktig faktor är också att utbildning bedrivs i 
nya former (nätbaserat, i lärcentra etc.), att biblioteken alltmer ses som 
resurs i lärandet och att medie- och kunskapssamhället ändrat karaktär och 
utnyttjar ny teknik och webben.  

Jag föreslog att KB skulle få det odelade ansvaret för stödet till utveckling 
och samordning av informationsförsörjning till alla offentligt finansierade 
och tillgängliga bibliotek, alltså även till folk- och länsbibliotek. Det behöver 
inte innebära att folkbibliotekens ställning i kommunerna ändras. KB bör få 
regeringens uppdrag att ta fram en strategi och en handlingsplan för det 
fortsatta arbetet med att samordna biblioteksresurserna för utbildning och 
forskning.  

Behövs en biblioteksmyndighet?  
Man kan ställa sig frågan om inte biblioteken behöver en gemensam myn-
dighet på samma sätt som andra centrala verksamheter i landet (såsom sko-
lan, högskolan, sjukvården). 

Man kan också ställa sig frågan om KB är en lämplig myndighet för dessa 
uppgifter. 

Det finns i KB en nationell biblioteksmyndighet som redan har en rad na-
tionella biblioteksuppgifter och erfarenheter av samordningsuppgifter. Detta 
är viktiga utgångspunkter och förutsättningar för en ökad samverkan inom 
det svenska biblioteksväsendet. 

Kulturrådets styrelse framhöll följande i ett dokument som överlämnades 
till mig i juni 2003:   

Målet för den nationella bibliotekspolitiken bör vara att säkerställa en god 
biblioteksservice för den enskilde medborgaren oavsett bostadsort eller be-
hov. Ur ett medborgarperspektiv bör de offentligt stödda biblioteken ses som 
en gemensam samhällelig resurs. 

Samma synsätt skulle kunna gälla för studerande inom olika utbildningsfor-
mer. Utifrån den studerandes perspektiv har det inte så stor betydelse om han 
eller hon får hjälp från ett forsknings- eller folkbibliotek. Det viktigaste är att 
han/hon får en adekvat biblioteksservice. Detta skulle innebära att statliga 
satsningar skall utgå från den studerandes behov inte från bibliotekstyp.  
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Redan i forskningspropositionen Forskning och samhälle (prop. 
1996/75:5) framhöll regeringen att landets bibliotek skulle integreras så att 
medborgarna bättre kunde utnyttja landets biblioteks- och informationssy-
stem oavsett bostadsort och utan kostnad för den enskilde. En förutsättning 
för detta är att aktörerna på biblioteksområdet samverkar och att staten bidrar 
till att de initiativ till samverkan som tagits i olika sammanhang och på olika 
nivåer understöds. I propositionen finns en bra grund att bygga vidare på:  

Den statliga bibliotekspolitiken syftar till att ge medborgaren tillgång till lit-
teratur och information oavsett bostadsort och ekonomiska omständigheter… 
Nya former för biblioteksservice till distansstuderande, gärna i samarbete 
mellan högskolor, högskolebibliotek och folkbibliotek, bör prövas. Det lokala 
samarbetet mellan folkbibliotek och högskolebibliotek bör uppmuntras 

Utvecklingen tvingar fram samordning 
Vårt mål är att Sverige ska vara landet med den bästa informationsförsörj-
ningen och den högsta informationskompetensen i världen. Men idag har vi   

• ett orättvist system – tillgången till information beror på var i lan-
det man bor och till vilken ”institution” man är knuten till (t.ex. 
vilket lärosäte och vilken/myndighet/folkbibliotek)  

• ett svåröverskådligt system. Den globala utvecklingen gör att det är 
svårt nå ut i världen, svårt hitta ”vad som pågår här”.  

• ett dåligt och oekonomiskt resursutnyttjande   
• en prisutveckling på tidskrifter (en monopolsituation) som gör att 

institutioner måste samarbeta vid upphandling.  

Ett av problemen är att många vill samordna men ingen vill bli samordnad 
och att samarbetet är för dåligt mellan ansvariga forsknings- och utbild-
ningsmyndigheter. 

KB måste bli synligare och utveckla samarbetet med omvärlden  
Jag framhöll också att KB borde kraftsamla för att göra sin verksamhet mer 
känd, satsa på omvärldsanalys och bli mer synlig i den allmänna biblioteks-
debatten. KB måste också utveckla samarbetet med andra myndigheter inom 
forsknings- utbildnings- och kulturområdet men även med andra. Vidare bör 
KB ges ett tydligare bibliotekspolitiskt uppdrag. KB måste utveckla sina 
nationella uppgifter och leda biblioteksutvecklingen.  
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Mottagandet år 2004 
Hur togs utredningen emot? 

I korthet kan man säga att den ansågs gedigen, och förslagen fick med få 
undantag ett positivt, ja mycket positivt mottagande i remissbehandlingen av 
utredningen. Det var i princip endast mot förslaget om den komplicerade e-
pliktlagen som några remissintanser hade invändningar och ansåg att detta 
förslag måste utvecklas.

Vad blev det då av mina visioner och allas förväntningar? Regeringen tog 
upp utredningen i forskningspropositionen ”Forskning för ett bättre liv”
(prop.2004/05:80) men någon biblioteksvision presenteras inte. Det enda 
förslag som regeringen tog upp och avsåg att gå vidare med presenteras som 
om det inte fanns något förslag. Det gällde ändringen i pliktlagen och att den 
skulle gälla även distansöverfört digitalt material. Det fanns ett förslag i KB-
utredningen att utgå från men frågan ansågs så komplicerad att den behövde 
utredas ytterligare. Att den tidigare regeringen inte på de två år den hade på 
sig inte kom med något förslag är kanske ett tecken på att så är fallet. Men så 
svårt kan det väl inte vara. Tiden rinner iväg och under tiden går mycket 
förlorat.

Uppenbarligen ansåg inte regeringen att Kungl. biblioteket – Sveriges na-
tionalbibliotek – och sådant som likvärdig informationsförsörjning till alla 
var värda en enda krona mer. Hela förslaget skulle kosta 52 miljoner kronor 
per år under perioden 2005-2008, och 35 miljoner kronor per år 2009-2016. 
Vad kostar annan infrastruktur – en liten bit motorväg, en bit Hallandstun-
nel?

Utbildningsministern framhöll i forskningspropositionen att det vid denna 
tidpunkt inte fanns något ekonomiskt utrymme men framhöll att de frågor 
som togs upp skulle leva vidare.  

En liten skärva kom KB till del genom de tillfälliga medel riksdagen av-
satte för insatser på kulturvårdsområdet. Här gavs möjligheter för KB att 
söka medel för digitalisering men kakan skulle delas av många. 

KB tog dock till sig utredningen och vidtog vissa åtgärder för att göra KB 
mer synligt. Jag vet att KB såg ett värde bara i det att kunna använda utred-
ningen som ett underlag och strategidokument för sin egen handlingsplan. 

Även om inga pengar tillsköts i detta skede inbillade jag mig då att mitt 
arbete som KB-utredare inte varit förgäves. En rad frågor hamnade på olika 
dagordningar och det hade ett värde i sig. Jag trodde och hoppades att de 
förslag jag lämnade inom kort skulle komma att hamna högt på regeringens 
dagordning och att det var dags för en humanistisk kraftsamling. Jag hoppa-
des också att många som arbetade oförtrutet i det fördolda kände att deras 
arbete blivit synligt och att de var uppskattade för sin viktiga insats – för 
forskningen, för bildningen och för ”ett bättre liv”.   
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Några röster år 2009
När jag fick förfrågan om jag ville bidra till denna skrift, tyckte jag det skul-
le vara intressant att få veta hur några centralt placerade personer i biblio-
teksvärlden idag ser på KB-utredningens förslag och på vad som hänt och 
situationen idag. Jag har kontaktat fyra sådana per brev och på telefon och 
bett dem svara på ett antal frågor om vad som hänt sedan utredningen pre-
senterades och vilka frågor som nu är viktiga. Nedan sammanfattar jag sva-
ren. Riksbibliotekarien är ganska generell i sina uttalanden i kontrast till 
företrädaren för högskolevärlden som har mycket bestämda uppfattningar 
om hur högskolornas intressen bäst kan tillgodoses och hur rollfördelningen 
bör se ut. Svensk Biblioteksförening och Statens kulturråds åsikter samman-
faller till stora delar.

Riksbibliotekarien Gunnar Sahlin, Kungl. Biblioteket, om trender och 
tendenser
Internationellt samarbete 
2000-talet präglas av en allt större internationalisering. Gränser upplöses och 
vi går alltmer från separata bibliotek till ett samlat digitalt bibliotek 

Biblioteksvärlden är sammanbunden i ett internationellt nätverk med ka-
taloger, klassificeringssystem, standarder och erfarenhetsutbyten. Kataloger 
och samlingar är globalt tillgängliga. Användaren är inte bara den fysiske 
besökaren utan än mer webbesökaren från olika länder. Metadata och biblio-
grafiska flöden underlättar hantering, bevarande och katalogisering. Integre-
rade sökverktyg ökar tillgänglighet och svensk forskning blir synlig via kata-
loger och portaler i Google Scholar, World Cat, TEL, med mera. 

Projektet Europeana, där Europas samlade kulturarv görs tillgänglig digi-
talt, är ett spännande gemensamt europeiskt samarbetsprojekt. I detta deltar 
nationalbiblioteken med utveckling och material. 

KB har beslutat att övergå till klassificeringssystemet Dewey. Därmed 
följer KB internationell standard. 

Nationellt samarbete 
På nationell nivå märks ett utökat samarbete.  Samarbete och samordning 
leder till att resurser kan nyttjas på mer effektiva sätt. 

De gemensamma katalogerna LIBRIS, Nationell ArkivDatabas (NAD), 
Svensk Mediedatabas (SMDB) gör material tillgängligt nationellt. LIBRIS 
utvecklas ständigt och får god uppskattning för utvecklingsarbetet av använ-
darna.

Samgåendet mellan Statens ljud- och bildarkiv (SLBA) och KB till en 
myndighet i januari 2009 var ett steg för att underlätta servicen till forskar-
samhället. Mediekonvergensen gjorde att detta samgående var ett naturligt 
steg.
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Sverige har en speciell situation då det finns ett gott samarbete inom 
ABM-sektorn. Det är unikt i Europa och det kommer att utvecklas. Inom KB 
ligger ABM-centrum som bidrar till samordning på nationell nivå. 

KB och Riksarkivet har en rad gemensamma frågor och myndigheterna 
samarbetar kring Långsiktig digitalt bevarande, en stor strategisk fråga som 
kräver nationella lösningar. Kulturrådet och KB samarbetar i det så kallade 
Sverigebiblioteket, med fokus på användaren av biblioteksservice. Här drivs 
gemensamma utvecklingsprojekt av konkret karaktär. 

Framtiden
Den digitala utvecklingen innebär en renässans för traditionella uppgifter. 
Kunskap om samlingar är viktigt vid digitalisering och också när samlingar 
blir mer synliga och kan utnyttjas för forskning och annan användning. Digi-
talisering accentuerar bevarandeproblematiken och ger möjligheter att skyd-
da värdefullt material. 

Bibliografiska uppgifter och flöden har avgörande betydelse vid digital 
publicering och digitalisering. De fysiska arkiv- och biblioteksbyggnaderna 
är kvar men deras funktion förändras successivt. 

KB är ett nationalbibliotek med ett av de största uppdragen i Europa. 
Inom KB sker insamling av radio, tv, film, böcker, tidningar, vardagstryck. 
Här når forskaren omfattande samlingar inom dessa områden samt manu-
skript m.m. 

KB har en tydlig roll som samordnare av informationsförsörjningen till 
högre utbildning och forskning. Ett exempel är programmet OpenAccess.se 
som finansieras av KB, av KK-stiftelsen och av Vetenskapsrådet (i form av 
stöd till enskilda projekt).  Programmet leds av en styrgrupp med företrädare 
för Sveriges universitets- och högskoleförbund, Vetenskapsrådet, Kungl. 
Vetenskapsakademien, KK-stiftelsen, KB och ett antal universitets- och hög-
skolebibliotek. Programmet ger stöd till utvecklingsprojekt och arrangerar 
seminarier och konferenser. Målet är att främja maximal tillgänglighet och 
synlighet för arbeten som produceras av forskare, lärare och studenter. Detta 
görs genom stöd till den elektroniska publiceringen vid svenska universitet 
och högskolor. KB ger inom ramen för programmet OpenAccess.se stöd till 
ett stort projekt som leds i samarbete mellan universitetsbiblioteken i Uppsa-
la, Lund och Göteborg och Avdelningen för LIBRIS vid KB.  

Projektet SwePub har i uppdrag att skapa en samlad ingång till hela den 
svenska vetenskapliga publiceringen. Denna tjänst kommer att öka tillgäng-
ligheten till det som svenska forskare publicerar, inte minst i elektronisk 
form. Den ska också ge bättre möjligheter att ta fram underlag för redovis-
ning av forskning. 

Sveriges Universitets- och högskoleförbund 
Biblioteksfrågorna är numera också en angelägen fråga för högskoleledning-
arna. Ett särskilt Forum för bibliotekschefer vid svenska universitet och hög-
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skolor har inrättats vid Sveriges Universitets-  och högskoleförbund (SUHF) 
med en universitetsrektor som ordförande. Göran Sandberg, rektor vid Umeå 
universitet och forumets ordförande åren 2005-2008 har följande att säga om 
Regeringens/utbildningsdepartementets uppföljning av KB-utredningens 
förslag:
– Det korta svaret är väl att ingenting har hänt!   

Något förslag om en handlingsplan för digitalisering av KB:s samlingar 
har inte lagts fram. Det så kallade Access-programmet (i Kulturrådets regi) 
har tillfört medel till sektorn för digitalisering, men detta var mera en ar-
betsmarknads-/sysselsättningsåtgärd och den baserar sig inte på någon natio-
nell handlingsplan för digitalisering. Den pliktlag för elektroniskt material 
som utredaren föreslog har ännu inte kommit och inte heller har ett Sveriges 
nätbibliotek inrättats. LIBRIS som lokalt nationellt system har inte heller 
kommit till stånd. KB har gjort vissa utredningar, men intet har hörts från 
departementet i den frågan. Ingen nationell bevarandeplan för värdefulla 
böcker har tagits fram och inget nationellt bevarandesekretariat har inrättats.  

Vetenskaplig informationsförsörjning och biblioteksfrågor är inte priorite-
rade. Regeringen har inte tagit ett grepp om dessa för forskningen, den högre 
utbildningen och innovationen så viktiga infrastrukturfrågor. Dessa frågor är 
av nationell forsknings- och utbildningspolitisk betydelse, och man borde 
därför anse dem vara av strategisk betydelse. I våra grannländer har reger-
ingarna etablerat en särskild organisation för att hantera dem. 

De viktigaste vetenskapliga informationsförsörjnings- och biblioteks-
frågorna idag 
De är: Kostnadseffektiv och snabb tillgång till forskningsresultat, registre-
ring och tillgängliggörande av forskningsresultat, stöd för utvärdering av 
forskningspublicering (för resursallokering och bibliometri), omhänderta-
gande av basala forskningsdata, en välutvecklad infrastruktur för högskole-
bibliotekens tjänster, en mer jämlik och bredare tillgång till information för 
alla, åtgärder mot de begränsningar våra licenser innebär liksom de urholk-
ningar av resurserna de medför i de enskilda högskolornas ekonomi. (Min. 
anm. Detta är ett intresse som SUHF delar med många intressenter utanför 
högskolan.) 

Beträffande KB:s roll i förhållande till SUHF (alltså i förhållande till 
universitet och högskolor) idag anser Göran Sandberg att det är positivt att 
KB accepterat att det nu finns en biblioteksorganisation inom SUHF som är 
en viktig samarbetspartner och intressent i KB:s samordningsuppdrag. Han 
menar att det är en paradox att det är att en biblioteksorganisation utanför 
högskoleområdet som fungerar som myndighet för högskolebiblioteken. 

 Enligt SUHF är ett nationalbiblioteks uppgifter följande: Att samla, be-
vara och säkerställa tillgängligheten till svenskt material såväl tryckt som 
elektroniskt. I detta ligger också digitalisering av det svenska kulturar-
vet. Nationalbiblioteket skall också samarbeta med andra bibliotek i vissa 
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frågor, men skall ej vara myndighetsutövande. Ett nationalbiblioteks roll bör 
inte vara att ansvara för samordning och utveckling av informationsförsörj-
ningen (biblioteksverksamheten). Dessa uppgifter har en helt annan karaktär 
än nationalbibliotekets. Om Sverige vill ha en ordentlig och effektiv infra-
struktur för informationsförsörjning måste detta hanteras av en myndighet 
som är fristående från andra uppgifter, menar Göran Sandberg.

Högskolebibliotekens inflytande på en övergripande nivå i dessa samar-
betsfrågor måste tillgodoses. Uppdraget om nationell samordning och ut-
veckling av biblioteksverksamheten för utbildning och forskning är en stra-
tegisk fråga och bör inte ligga på nationalbiblioteket utan på en fristående 
myndighet. (Min anm. Om det finns gemensamma intressen utanför högsko-
lesfären är det inte en paradox att KB har en samordningsuppgift på det 
aktuella området. Det fanns en gång ett särskilt organ för informationsför-
sörjning Dfi [Delegationen för informationsförsörjning] men det lades ner 
för att det inte ansågs ändamålsenligt med ett ”fristående” organ. Kanske 
hämtas nu också förebilder i Danmark. Jag är inte säker på att nya myndig-
heter löser de informationsproblem som vissa institutioner i Sverige upple-
ver. Om man ska ändra på ansvarsförhållandena mellan KB och andra 
myndigheter och lösa de informationsförsörjningsproblem som upplevs bör 
nog en utredare först analysera problemen. Mitt förslag var att KB skulle få 
ett uppdrag att tillsammans med berörda titta på denna fråga och återkom-
ma till regeringen med förslag till lösningar).

Göran Sandberg säger att det ska bli intressant att se hur långt regeringen 
kommer att följa autonomiutredningens förslag. Om lärosätena får det mått 
av självständighet utredningen föreslår, blir KB:s roll gentemot universitets-
biblioteken ännu märkligare, framhåller han. 

Statens kulturråd 
Mats Hansson, Kulturrådets handläggare av biblioteksfrågor, framhåller 
följande: Kulturrådet har ett flertal gånger pekat på, att ur ett medborgarper-
spektiv bör de offentligt stödda biblioteken ses som en gemensam samhälle-
lig resurs. Detta förutsätter en samverkan som bygger på en nationell strategi 
och gemensamma mål. Även om de offentligt stödda folk-, forsknings- och 
specialbiblioteken har olika uppdrag och delvis olika målgrupper är de starkt 
beroende av ett gemensamt nätverk för att kunna fullgöra sina dagliga upp-
gifter. Samverkan behövs även för förändrings- och utvecklingsarbete. Be-
hovet av gemensamma resurser har ökat i och med utvecklingen av nättjäns-
ter och nya medier. 

Flera utredningar, däribland Kulturpolitikens inriktning (SOU 1995:84) 
och den i detta sammanhang aktuella KB-utredningen, har konstaterat att det 
inte existerar någon formulerad och tydlig målsättning för biblioteksväsendet 
som helhet och för samverkan mellan de olika bibliotekstyperna. Kulturrådet 
har ett ansvar för folkbiblioteksområdet inom ramen för rådets allmänna 
kulturpolitiska uppdrag, men konstaterar att det på nationell nivå behövs en 
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gemensam strategi för biblioteksområdet som griper över flera politikområ-
den som det utbildnings-, kultur-, näringslivs- och socialpolitiska etc. 

I budgetpropositionen för år 2008 aviserade regeringen sina avsikter att 
under mandatperioden utvärdera bibliotekslagen i syfte att stärka bibliote-
kens roll och säkerställa tillgängligheten. Kulturrådet välkomnar en sådan 
utvärdering, men anser att mål- och ansvarsfrågor på central nivå inom bib-
lioteksområdet först bör ses över för att den ska bli meningsfull. 

De viktigaste biblioteksfrågorna idag 
Till de viktigaste frågorna hör att samla alla resurser till offentligt finansie-
rade bibliotek i en nationell gemensam katalog av böcker och andra medier 
och att ha en gemensam förteckning över elektroniska resurser samt att göra 
dessa samlade resurser tillgängliga för allmänheten, för var och en. Enskilda 
medborgare gör i allt mindre utsträckning skillnad mellan bibliotek utan låter 
informationsbehovet avgöra valet av bibliotek. 

Den fjärrlåneutredning som, på initiativ från Kulturrådet och Kungl. bib-
lioteket gemensamt, nu är aktuell är mycket angelägen eftersom biblioteks-
landskapet har förändrats radikalt sedan den förra utredningen för tio år se-
dan. Förutsättningarna med ny teknik och nya medier är idag helt annorlun-
da.

Synen på KB idag och vad ska man ha ett nationalbibliotek till 
Kulturrådet och KB har under många år samarbetat i NABIS, Nationella 
samrådet, ett dialogforum som varit rådgivande i frågor av gemensamt in-
tresse för folkbibliotek och forskningsbibliotek. För tre år sedan fördjupades 
dialogen. En anledning var att folkbibliotekens utökade service till distans-
studerande och vuxna i lärande krävde ett närmare samarbete. Avsikten med 
samtalen har varit att förtydliga respektive myndighets ansvar för biblioteks-
frågor samt bestämma och utveckla möjligheter till sektorsöverskridande 
samverkan. 

 Diskussionerna mellan KB och Kulturrådet har bland annat resulterat i 
samgåendet mellan högskolebibliotekens nättjänst Jourhavande bibliotekarie 
och folkbibliotekens motsvarighet Fråga biblioteket. Den nu gemensamma 
nationella webbaserade referenstjänsten, Fråga biblioteket, har förbättrat 
kvalitet och service till medborgaren. Andra resultat av den fördjupade dia-
logen är samtal om RFID-standard (Radio Frequency Identification) för bib-
liotek, ett närmare samarbete har påbörjats när det gäller statistik och vi har 
gemensamt initierat en förstudie till fjärrlåneutredning Rätt bok eller rätt
bibliotek och avser att gemensamt driva en fjärrlåneutredning. 

För Kulturrådet framstår KB:s roll och ansvar som lika viktiga nu som ti-
digare. Den snabba utveckling som idag sker på biblioteksområdet med nya 
medier och ny teknik gör uppgiften som samordnare, utredare och utvecklare 
av tjänster än mer betydelsefull. Idag förefaller det vara nödvändigt med en 
allt intimare samverkan med folkbibliotekssfären. 
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Behöver vi ha en samlad nationell bibliotekspolitik? 
Ja, det behövs. Idag samlas den under rubriken Sverigebiblioteket där olika 
biblioteksaktörer utifrån sina olika uppdrag gemensamt prövar hur svenskt 
biblioteksväsen utifrån ett medborgarperspektiv kan förbättras. Det finns 
ingen samlad bibliotekspolitik med ett gemensamt uppdrag för offentligt 
finansierade bibliotek, men intressenterna försöker i Sverigebiblioteket sam-
la nationella resurser och formulera ett gemensamt uppdrag. 

Genom att sätta användaren i centrum stödjer biblioteken människans lä-
rande och individuella behov av information och kultur. Så bidrar bibliote-
ken till lokal, regional och nationell utveckling och tillväxt i Sverige och den 
samlade biblioteksresursen är en styrka och tillgång för hela nationen. 

Bibliotekens huvuduppgifter är att garantera fri tillgång till information, 
stödja självstudier, bildningsverksamhet och utbildning, verka för läsande 
samt stimulera kulturell mångfald och kontakter mellan olika kulturer. Of-
fentligt finansierade bibliotek av god standard, tillgängliga för alla, är en 
viktig förutsättning för en levande demokrati, yttrandefrihet, informations-
frihet, lärande, bildning och kulturell utveckling.  

I Sverige finns ett stort antal offentligt finansierade bibliotek. De har olika 
huvudmän såsom kommun, landsting, högskola och myndigheter. Deras 
primära målgrupper är olika och deras uppdrag är formulerade av respektive 
huvudman. Medborgarna rör sig mellan de olika biblioteken utan att reflek-
tera över att de kan ha olika uppdrag och huvudmannaskap. Medborgarna 
vill ha och ska kunna få sin informationsförsörjning där det passar dem bäst 
och på det sätt som passar dem bäst. Informationen ska finnas tillgänglig för 
alla, vid samma tidpunkt, utan extra kostnad och i ett format som var och en 
kan ta till sig. 

Den viktigaste drivkraften i utvecklingen av kunskapssamhället är utveck-
lingen av ny informationsteknologi i allmänhet och utvecklingen av Internet 
i synnerhet. Denna utveckling har satt tydliga avtryck i bibliotekens verk-
samhet. Att kunna erbjuda tillgång till databaser och webbaserade tjänster är 
idag en viktig uppgift för biblioteken. Samhällsutvecklingen har lett till att 
det blivit allt viktigare för bibliotek att samverka med andra aktörer i om-
världen och fungera som knutpunkter i nätverk. Det medför också att biblio-
tekssamverkan i större sammanhang blir allt nödvändigare för att biblioteken 
ska kunna möta användarnas behov och fylla sin roll i infrastrukturen för 
lärande och läsning i samhället. (Min anmärkning: Stora delar av det som 
Kulturrådet tar upp här råder det stor enighet om och jag tog också upp 
detta i KB-utredningen.) 

Svensk Biblioteksförening  
Svensk Biblioteksförening hör det samlade biblioteksväsendets och brukar-
nas röster och är viktiga opinionsbildare.
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Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening uttrycker 
sammanfattningsvis följande om uppföljningen av KB-utredningen: 

• Uppföljningen av KB-utredningen har varit otillräcklig och frag-
mentiserad.  

• Att en E-pliktlag ännu inte är hamn är mycket beklagansvärt efter-
som nu nära ett decenniums elektroniska informationsarv är för all-
tid borta. 

• Det behövs kraftfullare resurser för digitaliseringsarbetet.   
• Kraven på en ökad nationell samordning har ökat och behoven är 

stora.

För att ge biblioteken bästa möjliga förutsättningar att vara ett effektivt red-
skap både för individer och för Sverige som nation behövs en samlad natio-
nell bibliotekspolitik.  

Svensk Biblioteksförening framhåller vidare följande: Sett ur nationellt 
perspektiv handlar det ytterst om att skapa bättre förutsättningar för kun-
skapssamhällets utveckling och därmed för tillväxt, välfärd och välstånd 
men också om att stärka värnet för demokrati, informations- och yttrandefri-
heten.

Sett ur lokalt perspektiv handlar det om att underlätta för invånarna att ut-
nyttja bibliotekens tjänster, vilket bidrar till individens utveckling, kreativitet 
och jämlika deltagande i samhället.  

Dagens bibliotekslag är inte tillräcklig 
En nationell bibliotekspolitik kan – och bör – utvecklas på så sätt att den inte 
kommer i konflikt med det kommunala självstyret. Ett ökat nationellt enga-
gemang får inte inkräkta på kommunernas rätt att sköta sina angelägenheter, 
men en nationell bibliotekspolitik behövs för att garantera att de offentliga 
biblioteken utnyttjas på ett sätt som gagnar såväl samhällets som individer-
nas utveckling. I praktiska termer är syftet att minska det dåliga resursutnytt-
jandet och de effektförluster som dagens brist på samordning medför. 

Åtta förslag till bibliotekspolitik för framtiden 
Sverige bör sträva efter att skapa ett bibliotekssystem som bidrar till att ut-
veckla ett långsiktigt hållbart kunskapssamhälle som inkluderar alla. För att 
nå detta mål är främst följande inslag nödvändiga i en nationell bibliotekspo-
litik:

1. Nationella strategier, definition av bibliotekens huvudfunktioner 
och utvärdering av bibliotekslagen  

2. Målformulering, uppföljning och utvärdering av biblioteksverk-
samheten  
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3. Insatser för att stärka barns och ungas läsande  
4. Bättre tillgång till bibliotekens tjänster  
5. Stärkt infrastruktur för digitala tjänster  
6. Intensifierad forskning och kompetenshöjning på biblioteksområ-

det
7. Fri tillgång till offentligt finansierade forskningsresultat
8. Inrättande av ett nationellt biblioteksorgan 

Regeringen bör inrätta ett särskilt operativt nationellt biblioteksorgan. Detta 
skulle kunna vara KB. Dess uppgift ska vara att med utgångspunkt i de na-
tionella strategierna och målen utveckla den heltäckande nationella biblio-
tekspolitik som idag saknas. Mer konkret skulle organet bland annat kunna 
få ansvara för att:

• följa upp och utvärdera de nationella strategierna och målen  
• ta fram, sammanställa och analysera nationell biblioteksstatistik, 

kvalitetskriterier och kvalitetsindikatorer  
• utveckla nationella lösningar för till exempel bibliotekens digitala 

tjänster, webbtjänster och andra tekniska plattformar  
• stimulera biblioteksutveckling  
• bedriva kvalificerad omvärldsbevakning nationellt och internatio-

nellt
• företräda svenskt biblioteksväsende i internationella sammanhang
• stimulera utbildning, vidareutbildning och forskning inom sektorn  
• fördela statliga medel för biblioteksutveckling, läsfrämjande insat-

ser med mera  

Dessa förslag är gemensamt framarbetade och antagna av Svensk Biblioteks-
förening, DIK, Sveriges Länsbibliotekarier och Sveriges Författarförbund. 

Min röst för andra gången 
Jag framförde följande slutord i KB:s festskrift Kungl. biblioteket i Humle-
gården och i (cyber) världen år 2006 men jag upprepar dem gärna även om 
det skulle kunna ses som ett tecken på mina tillkortakommanden att försla-
gen inte genomförts – ännu. Enligt också min mening har praktiskt taget 
ingenting hänt i de viktiga frågor som utredningen gällde. Regeringen har 
inte visat något större intresse för förslagen och förefaller inte ha något 
större intresse för biblioteksfrågorna överhuvudtaget. Men det finns eldsjälar 
som aldrig tröttnar – de finns i första hand på Svensk Biblioteksförening och 
i högskolornas samarbetsorganisation för biblioteksfrågor Forum för biblio-
tekschefer vid Sveriges Universitets- och högskoleförbund (SUHF) men 
också på Kulturrådet och ute på biblioteken.  
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Om E-pliktlagen
Jag och många med mig har varit starkt kritiska till att regeringen inte på 10 
år lyckats får fram ett lagförslag för att rädda ”publicerat elektroniskt mate-
rial som överförs via nätverk” –  E-pliktlag kallad i dagligt tal.  Vi lever i ett 
IT-samhälle där hälften av det som publiceras idag publiceras på detta sätt 
och det förefaller som om regeringen inte intresserat sig för att se till att 
denna del av vårt kulturarv sparas på samma sätt som det tryckta! Hur myck-
et tid och engagemang har inte lagts ner på FRA-lagen. Vill inte statsmak-
terna att den debatt som ”fördes på nätet” om den frågan ska sparas för ef-
tervärlden? Grunderna till en E-pliktlag finns bland annat i KB-utredningen 
och andra tidigare utredningar samt i påföljande remissbehandlingar. 

Jag har nu i elfte timmen – den 19 februari 2009 – erfarit att Regerings-
kansliet givit sakkunniga i uppdrag att komma med ett nytt förslag till E-
pliktlag. Det ska redovisas i en Departementspromemoria i augusti 2009! Jag
hoppas att detta blir det slutliga och genomförbara förslaget – detta är onek-
ligen en komplicerad fråga. Mitt förslag om att sammanföra KB och SLBA 
till en myndighet har dock genomförts och det kommer att underlätta 
omhändertagandet av det digitala materialet när det väl blir lagstadgat. 

Återstår den oglamorösa frågan om det långsiktiga sparandet som reger-
ingen måste ta ett samlat grepp om. Det kommer generationer efter oss som 
vill veta hur det stod till i riket under vår tid precis på samma sätt som vi nu 
kan läsa Västgötalagen och studera hur Palmemordet behandlades i pressen.  

Om förslagen rörande digitalisering  
Så kallade accesspengar har tillförts för digitalisering men tyvärr har dessa 
fördelats på mängder av små projekt istället för på en kraftsamling i enlighet 
med en samlad nationell digitaliseringsplan. Studera vad som sker i andra 
länder!

Digitalisering har dock vuxit som område och tillhör ett av de stora ut-
vecklingsområdena inom KB. Produktionen är igång och KB har löst de 
tekniska problemen. Massdigitalisering pågår av tidningar och digitalise-
ringen av 1500-talsmaterialet är nu klar (men 400 år återstår alltså).

Lagstiftning till stöd för bevarande av gamla boksamlingar  
För sådan finns enligt riksbibliotekarien inte längre något intresse hos stats-
makterna. Följden blir att en del av vårt kulturarv kommer att gå till spillo. 
Det vi kan hoppas på är att de som har sådana i sin ägo sköter om dem – det 
gamla skolbiblioteket, unika samlingar i kyrkan, föreningsbiblioteket – och 
så får vi förlita oss på idealister som de litterära sällskapen. Jag kan inte un-
derlåta att nämna att Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier 
(www.fredrikabremer.net) som vårdar Fredrika Bremers boksamling på 
Årsta slott är ett av dessa. Vem skulle annars göra det?  
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Önskvärt om KB 
Jag skulle önska att KB ytterligare utvecklade katalogiseringen i LIBRIS. 
Till exempel vore det förnämligt om KB kunde arbeta mer med att särkata-
logisera enskilda författares texter i antologier, novellsamlingar, samlings-
verk och häftesserier. Det skulle kunna hjälpa litteraturforskare att hitta fram 
till texter som annars döljer sig i de övergripande verkens titlar. Av Gunnel 
Furulands bibliografi över svenska skönlitterära häftesserier som KB utgav 
2006 framgår att en mängd skönlitteratur, som varit mycket spridd och popu-
lär, måste förtecknas och beskrivas separat för att inte drunkna i de stora 
sviterna av serier som var så populära på 1800-talet. Här döljer sig en bety-
dande grupp kvinnliga författare, som borde få komma fram i ljuset.  

KB skulle kunna göra sin röst hörd i den bibliotekspolitiska debatten – 
även om myndigheten inte anser sig ha ett sådant uppdrag – och därmed som 
pådrivare för bibliotekspolitiken så länge det inte finns någon biblioteks-
myndighet. Många bibliotek har lagts ner det senaste decenniet, den utveck-
lingen måste hejdas. Biblioteken är vitala och centrala delar i kulturlivet. De 
har en viktig uppgift i att stimulera läsandet och väcka intresset för litteratur 
bland barn och ungdomar. Särskilt illa är det att så många saknar ordentliga 
skolbibliotek. Detta är illa för utbildning och i längden för Sveriges position 
som kunskapsnation. Bland dagens skolungdom finns också framtidens nytt-
jare av KB. Stärk även samarbetet med lärarföreningarna – till exempel bild-
historie- och svensklärarföreningarna. 

KB skulle kunna ta initiativ till en nationell plan för att öka tillgänglighet 
och tillgång till bibliotek och vetenskaplig information till alla medborgare. 

Sverige behöver en samlande kraft för biblioteksfrågor. Det är alldeles 
klart. Mycket görs idag lokalt och därmed dubbelt, ingen har överblicken 
och utvecklingen går långsamt.  

Framtiden efter den nya Kulturutredningen
När jag befann mig i slutskedet av detta kapitel lämnades Betänkande av 
Kulturutredningen (SOU 2009:16) till regeringen.  Då jag läste förslagen 
kändes det som om cirkeln slöts. Utredningen går på den linje som många 
drivit i åratal och som jag framhöll i KB-utredningen – Sverige behöver en 
nationell bibliotekspolitik och en myndighet som har ett övergripande ansvar 
för biblioteksfrågor. Delvis går förslagen längre än vad mina gjorde. Även 
om jag som många andra förordade ett närmare samarbete mellan KB och 
Riksarkivet med flera, föreslog jag inte att de skulle slås ihop. Kulturutred-
ningen däremot föreslår att det inrättas en särskild Arkivmyndighet, där 
bland andra KB och Riksarkivet ingår. 
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Kulturutredningen föreslår också att KB får ett samlat ansvar för biblio-
teksfrågorna. Ett utökat nationellt ansvar för biblioteksområdet innebär att 
detta också ska innefatta läns- och folkbibliotek och att KB i denna roll ska 
utveckla samarbetet med region- och länsbibliotek. KB ska vidare utveckla 
FoU-arbetet i samverkan med andra aktörer på området och prioritera arbetet 
med de gemensamma frågorna med arkiven. Utredningen menar att alterna-
tivet att skapa en ny myndighet för denna uppgift inte är rimligt, inte heller 
att lägga ansvaret på någon annan myndighet.  

KB:s nya uppdrag skulle enligt utredningen innefatta att samordna vissa 
frågor vid läns- och folkbiblioteken och att i tillämpliga delar få verksamhe-
ten att samspela med forskningsbiblioteken. I samverkan med länsbibliote-
ken ska KB initiera och driva projekt angående samordning och samverkan 
inom landet och i samverkan med länsbiblioteken initiera nydanande peda-
gogiska och publika projekt runt om i landet.  

Det blir KB:s uppgift att samla in och analysera uppgifter om bibliotek 
och biblioteksanvändning i Sverige och KB ska få till uppgift att följa upp 
bibliotekslagen.

Utredningen menar vidare att KB bör ges i uppdrag att utse ett bibliotek 
med särskilt ansvar för varje nationellt minoritetsspråk och att KB bör ut-
veckla samverkan med Talboks- och punktskriftsbiblioteket.  

Till sin hjälp i det nya arbetet kan utredningen tänka sig att KB bildar ett 
Nationellt råd för biblioteksfrågor med representanter från skilda bibliotek.  

Kulturutredningen föreslår att KB får detta ansvar fr.o.m. den 1 januari 
2010. För att kunna genomföra förändringarna beräknar man att KB behöver 
ytterligare 8-10 miljoner kronor.  

Utredningen betonar på flera ställen att en mer samordnad bibliotekspoli-
tik skulle bidra till att förbättra skolbibliotekens förutsättningar.  

Ökad samordning av skolbibliotek och folkbibliotek skulle kunna skapa nya 
möjligheter att såväl öka den totala mängden tillgängliga titlar som förbättra 
annan service. När biblioteken blir allt mer integrerade med gemensamma 
elektroniska kataloger, samarbeten kring elektronisk publicering och 
förbättrade möjligheter till fjärrlån är det viktigt att skolbiblioteken får del av 
denna utveckling. 

På längre sikt önskar man också ett ökat samarbete mellan biblioteks- och 
arkivfrågor och senast 2014 bör ett samlat statligt arkiv- och biblioteksverk 
skapas. 

Så långt som till att föreslå att också vissa delar av Riksarkivet skulle ingå 
i en samlad biblioteksmyndighet gick inte jag. Men det skulle naturligtvis ha 
sina stora poänger. Här finns gemensamma intressen och problem. De för-
ändringar som nu behöver ske/föreslås ske måste basera sig på en väl 
genomarbetad och väl förankrad nationell bibliotekspolitik och på djupa 
strategiska diskussioner som kommer att kräva tid. Den föreslagna nya ord-
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ningen skulle komma alla till godo – forskare, lärare, studerande, kulturarbe-
tare, myndigheter, organisationer, ja alla medborgare i hela landet.    

Slutligen
Kära Louise!  

Jag vet att du sympatiserar med Kulturutredningens förslag på många 
punkter. Detta med en nationell bibliotekspolitik och en biblioteksmyndighet 
gillar du. 

Du har varit en besjälad brobyggare mellan universitets- och folkbiblio-
tek. Jag vill jag gärna citera min försynta granne, Bibliotekschefen i Botkyr-
ka kommun Margareta Berg som bara är en i kören som lovordar Louise:  

Louise Brunes är min förtjusande biblioteksgranne i Flemingsberg i Hud-
dinge och hon är den som öppnat högskolan mot Folkbiblioteket och vill jag 
tillägga – det är en öppning mot framtiden att ta efter. 

Du anser också att förslaget om ett Arkivverk är bra. Det är en fördel för 
brukarna och ditt perspektiv har alltid varit brukarperspektivet. 

Men nu Louise kan du ägna dina bibliotekskrafter åt att, tillsammans med 
mig och Årstasällskapet för Fredrika Bremerstudier, vårda och bevara Fred-
rika Bremers boksamling och andra Fredrika Bremerminnen på Årsta slott – 
utan hjälp av lagar och allmänna medel. Men också mycket annat som roar 
dig.

Välkommen till ditt nya fria liv önskar vi dig alla vänner och Library Lo-
vers!
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