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Från censur till kulturarv

• Kungliga biblioteket bevarar allt tryckt material 
sedan 1661.

• 1776 upphör censuren och den första 
tryckfrihetsförordningen kommer.

• 1979 utökas lagen att också gälla film, musik, radio, 
tv och multimedier. 1995 inkluderar den även 
datorspel och interaktiva medier.

• 2012 införs e-pliktlagen vilket möjliggör insamling 
av elektroniskt material.

SOU 2021:32, Papper, poddar och...
Konstenius, Göran, Plikten under lupp! (2017)



Utredningens uppdrag

• Se över regelverket för 
pliktleverans av material

• Utreda Kungliga 
bibliotekets arbete med att 
samla in, beskriva, 
bevara och tillhandahålla 
material

Skriv text här

Foto: Istvan Borbas/KB



Syftet med insamlingen

”Pliktmaterial är en demokratisk resurs som 
samlas in för att bevara uttryck för det 
offentliga samtalet och för att tillgodose rätten 
att ta del av och skapa kunskap, åsikter och 
andra uttryck. Pliktmaterial är en del av 
kulturarvet som ska tillhandahållas över tid för 
forskning och annan användning. Pliktmaterial 
ska hanteras utan att materialet förvanskas. 
Syftet ska framgå av lagens inledande 
bestämmelser.”
(SOU 2021:32, s. 133)



Utredningens förslag

• tydliggöra pliktmaterialets syfte,
• medge fler insamlingsmetoder,
• ge verktyg som gör att insamlingen kan 

följas upp och vid behov anpassas 
efter leverantörens förutsättningar,

• komplettera dagens bestämmelser
om personuppgiftsbehandling,



Utredningens förslag forts.

• ge en myndighet (KB) 
uppdraget som pliktansvarig myndighet

• ge en annan myndighet 
(Lunds universitet) ansvar för 
reservexemplar av skrifter

• reglera bevarandet, samt
• reglera tillhandahållandet



Synpunkter

• Demokratisk resurs och en del av 
kulturarvet

• Från 7 till 2 exemplar
• Bevarande före tillhandahållande
• Tillgång till det digitala materialet
• Fokus på akademien, folkbiblioteken och

allmänheten glöms bort



Kristina Hedberg
kristina.hedberg@regionblekinge.se

Emelie Lavesson
emelie.lavesson@regionblekinge.se

Tack för oss!

www.biblioteksutveckling.se
www.facebook.com/biblioteksutvecklingblekingekronoberg
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