
Rapport från en resa till juridiska bibliotek i Europa 

Vi är två bibliotekarier vid Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, Uppsala 

universitetsbibliotek. En av våra huvuduppgifter är biblioteksundervisning för studenter vid 

juridiska institutionen. Biblioteket har specialsamlingar inom FN, EU och Europarådet. 

Internationell rätt och Europarätt är också stora ämnen vid juridiska institutionen i och med 

juridikens allt större internationalisering. Vårt syfte med resan var att besöka juridiska 

bibliotek i olika delar av Europa, särskilt med betoning på nämnda ämnesområden, för att få 

större inblick i de internationella källorna och vidga vårt nätverk utanför Norden. 

Resan ägde rum den 2-12 maj via Interrail och vi gjorde sammanlagt nio studiebesök (tio 

planerade, men vi missade ett besök på Europarlamentet i Strasbourg p.g.a. tågstrejk och 

fick nöja oss med att se detta från utsidan) i Heidelberg – Strasbourg – Luxemburg – Haag – 

Leiden – Amsterdam. Nedan är besöken grupperade i bibliotekstyper snarare än kronologisk 

ordning. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitetsbiblioteken 

Vi besökte två juridiska bibliotek vid universiteten i Heidelberg respektive Leiden. Vårt 

huvudsyfte med dessa besök var framför allt att få inblick i biblioteksundervisningen, men 

tyvärr visade sig denna del av verksamheten ha centraliserats och av olika anledningar fick vi 

inte träffa de personer som var närmast inblandade i undervisningen. I och med 

centraliseringen har också antalet webbguider för studenterna ökat, som ett komplement till 

undervisningen.  

Vi kunde konstarera att det finns många likheter mellan våra verksamheter, t.ex. vikten av 

stora tryckta referenssamlingar där juriststudenterna kan browsa i hyllorna ämnesvis och 



närheten till institutionerna. I Leiden finns även särskilda 

ämnesbibliotekarier som bl.a. ansvarar för att hålla kontakt 

med institutionerna. Dessa arbetar även med 

webbguiderna, men själva undervisningen utförs av s.k. 

informationsspecialister centralt. Viss undervisning utförs 

också av studentlärare, d.v.s. äldre juriststudenter som får 

biblioteksundervisning och i sin tur undervisar 

nybörjarstudenterna.  

I Heidelberg utförs undervisningen också centralt, men av 

en bibliotekarie med juristutbildning. Vi besökte här även 

en filial till det juridiska biblioteket, ett specialbibliotek för 

Internationell privaträtt, främst för forskare från hela världen men även öppet för studenter 

som specialiserat sig inom ämnet. 

 

 

 

Domstolsbiblioteken 

Vi besökte biblioteken vid Europadomstolen i Strasbourg respektive EU-domstolen i 

Luxemburg. Medan Europadomstolen är ett bibliotek inriktat på mänskliga rättigheter, med 

fokus främst på Europakonventionen, är EU-domstolen ett juridiskt bibliotek med fokus på 

EU-rätten. En stor skillnad mellan dessa bibliotek var budgeten, där EU-domstolen har 

mycket stora resurser, medan Europadomstolen har mindre resurser både när det gäller 

personal och möjligheten till förvärv – ungefär hälften av Europadomstolens förvärv består 

av gåvor från medlemsstaterna, främst i form av utländsk litteratur inom mänskliga 

rättigheter. Båda biblioteken riktar sig främst till sina interna användare vid domstolarna, 

men är även öppna för externa besökare som t.ex. forskare, studenter och yrkesverksamma 

jurister. Mellan EU-institutionernas bibliotek finns ett nätverk som kallas Eurobib som träffas 

två gånger per år för att diskutera gemensamma frågor. 



Båda biblioteken katalogiserar även på artikel- och kapitelnivå i sina kataloger. 

Europadomstolen använder UDK och egna ämnesord, medan EU-domstolen även har ett 

eget klassifikationssystem, eftersom inget befintligt system var tillräckligt detaljerat inom 

EU-rätten. Arbetsspråket är franska, men i Europadomstolens katalog finns även engelska 

söktermer eftersom detta är det andra av de officiella språken inom Europarådet. 

Katalogerna kan nås externt via deras webbplatser, liksom den bibliografi som sammanställs 

av EU-domstolen. EU-domstolens samlingar består av cirka 250 000 volymer (näst störst av 

EU-biblioteken, men störst inom juridiken) varav 80 % i öppna samlingar, vilket möjliggjorts 

av en flytt till större lokaler för några år sedan. Även om domstolsbiblioteken numera även 

förvärvar digitalt material, bl.a. databaser för de olika medlemsstaternas rättssystem, är de 

tryckta samlingarna fortsatt helt dominerande och mycket använda av bibliotekets besökare. 

       

I Haag besökte vi Fredspalatsets bibliotek, som bl.a. riktar sig till personalen vid 

Internationella domstolen. Detta bibliotek har enorma samlingar, över 1 miljon volymer, 

varav merparten i magasin. Samlingen täcker in främst folkrättslig litteratur från hela världen 

och på alla språk. Vid biblioteket finns dels bibliotekarier och dels jurister, liksom vid EU-

domstolens bibliotek. I juristernas arbetsuppgifter ingår att hjälpa till med juridisk 

informationssökning, att förvärva och indexera böcker och artiklar och att uppdatera 

bibliotekets ämnesguider på webbplatsen. Ämnesguiderna täcker många olika rättsområden 

och innehåller bl.a. bibliografier med litteraturtips inom ämnet. På sommaren håller Hague 

Academy kurser för studenter i Fredspalatset, vilket leder till ökat tryck på biblioteket. 

Bibliotekets jurister är med och undervisar på dessa kurser, och håller även föreläsningar vid 



närliggande universitet angående Fredspalatsets ämnesområden. Domstolsbyggnaden ägs 

av Carnegie Foundation, som även är bibliotekets arbetsgivare. 

         

               

Specialbiblioteken 

Vi besökte även tre bibliotek som tillhör institut med specialinriktning inom olika juridiska 

ämnesområden. Det första var Max Planck-institutet i Heidelberg, upprättat efter första 

världskriget (då under namnet Kaiser Wilhelm-institutet). Detta ingår i ett nätverk av cirka 80 

olika Max Planck-institut inom olika vetenskapsområden, flertalet lokaliserade i Tyskland. 

Institutet i Heidelberg är det största och är inriktat på folkrättsliga ämnen. Biblioteket har 

cirka 600 000 volymer i öppen samling och har en mycket stor förvärvsbudget, finansierad 

till hälften från centralstaten och till hälften från de tyska förbundsstaterna. Varje institut är 

självständigt och inriktningen styrs av respektive föreståndares forskningsområden, vilket 

avspeglar sig även på bibliotekets verksamhet. T.ex. har detta institut ganska nyligen fått en 

ny föreståndare som bl.a. infört internationell djurrätt som ett nytt forskningsämne. Visst 

samarbete sker ändå mellan de olika Max Planck-institutens bibliotek, t.ex. när det gäller 

förvärv av digitala resurser.  

Biblioteket har ett eget klassifikationssystem, katalogiserar även på artikelnivå och 

framställer också bibliografin ”Public international law”. Institutet står bakom en folkrättslig 

databas, ”Max Planck Encyclopedia of Public International Law”, liksom publikationen ”Max 

Planck Yearbook”. Cirka 50 forskare från hela världen är verksamma vid institutet och 

biblioteket tar även emot många gästforskare, liksom en del studenter efter särskild 
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rekommendation från deras institutioner. Man har även en del webbkurser för forskarna, 

liksom en personlig introduktion till biblioteket för nyanställda. 

Varje vecka har forskarna möten där man diskuterar aktuella forskningsfrågor och där även 

bibliotekschefen (en tjänst som för närvarande är vakant i väntan på nytillsättning) deltar för 

att hålla sig uppdaterad om vilka ämnen som är aktuella och vad som kan behövas köpas in. 

Forskningen vid institutet är central för hur biblioteket utvecklar sin verksamhet. 

Det andra institutet var T.M.C. Asser-institutet i Haag, som firar 50års-jubileum i år. Detta 

ligger nära Fredspalatsets bibliotek, vilket gör att det egna bibliotekets samlingar minskats 

betydligt då man kan utnyttja det större grannbiblioteket. Vid Asser bedrivs forskning bl.a. 

inom EU-rätt och internationell rätt; t.ex. är de bland de största i världen på det nu växande 

ämnet internationell idrottsjuridik. Institutet administreras av Amsterdams universitet, men 

är till hälften självfinansierat. De anordnar föreläsningsserier, ger rådgivning till myndigheter 

och tar även emot grupper av tjänstemän från andra länder såsom poliser och domare för 

kurser och studiebesök, bl.a. vid Internationella domstolen. Asser har även ett förlag där de 

ger ut cirka 20-30 titlar om året i samarbete med Springer, liksom fem tidskrifter inom 

internationell rätt. 

Det tredje specialbiblioteket var IBFD:s (International Bureau of Federal Documentation) 

bibliotek i Amsterdam. Detta institut är världsledande inom internationell 

skattedokumentation och ger ut en del skatterättslig litteratur, liksom databasen IBFD Tax 

Research Platform, vilket hjälper till att finansiera institutet (som är icke-vinstdrivande). Vi 

var intresserade av detta institut eftersom skatterätten är ett stort ämne vid vår juridiska 

institution, med mycket biblioteksundervisning i det skatterättsliga materialet. Vi planerar 

också att i början på hösten hålla en utbildningsdag för juridiska bibliotekarier i Sverige på 

temat skatterätt, då även IBFD:s bibliotekschef är inbjuden som föredragshållare.  

IBFD bildades 1938 med huvudkontor i Amsterdam, men med några filialer i andra länder. 

Förutom de interna forskarna har man även kontaktpersoner i en del andra länder, för att 

kunna täcka upp information om skattesystem över hela världen. Bibliotekets 

informationsspecialister bevakar olika länders webbplatser för att kunna vidarebefordra 

nyheter inom skatteområdet till de forskare som arbetar med dessa länder. De förvärvar och 

katalogiserar också litteratur för dessa länder, även på artikelnivå. Förutom egen forskning 

håller IBFD även kurser inom skatteområdet och ger rådgivning till olika länder, t.ex. då ett 

land ska reformera sitt skattesystem och behöver hjälp angående ingående av skatteavtal 

etc. I sommar anordnar IBFD en egen skattekonferens i Zambia med inriktning på Afrika.  

Biblioteket är ett ”specialbibliotek med akademiskt fokus”. Förutom servicen till de interna 

forskarna får man frågor från hela världen angående skattedokumentation och biblioteket är 

även öppet för externa besökare, t.ex. studenter och yrkesverksamma jurister. Samlingarna 

består av cirka 22 000 volymer med skatterättslig litteratur från hela värden, liksom 

tidskrifter inom ämnet. Man prenumererar också på en del nationella databaser, ofta endast 



med tillgång i biblioteket av kostnadsskäl. Med anledning av minskade lokaler påbörjades för 

ett par år sedan ett digitaliseringsprojekt avseende den äldre litteraturen, omfattande 

sammanlagt 13 miljoner sidor, varav en del kan komma att tillgängliggöras även externt.  

Biblioteket arbetar aktivt för goda kontakter med sina interna användare och deltar i 

regelbundna möten med forskarna för att hålla sig uppdaterade angående vilka 

forskningsprojekt som är aktuella. När biblioteket får externa besökare ser man också till att 

sätta dessa i kontakt med IBFD:s forskare inom det aktuella området.      

 

  

 

Slutsatser 

Sammanfattningsvis har vi under studieresan lärt oss mycket både om andra juridiska 

bibliotek ute i Europa och om deras tillhörande institut och domstolar. Mycket av det arbete 

som dessa bibliotek lägger ner på katalogisering av artiklar, bibliografier och ämnesguider 

kan utnyttjas via deras webbplatser, och vi kommer att undersöka dessa närmare för att 

kunna tipsa våra användare och även dra nytta av deras litteraturtips för nyförvärv. Vi har 

också knutit kontakter vid de olika biblioteken som vi kommer att kunna ha nytta av i vårt 

framtida arbete, närmast i samband med höstens skattekonferens, men även när det gäller 

att hitta material inom de olika bibliotekens specialområden.  

Vi fick också inspiration när det gäller hur de olika biblioteken servar och upprätthåller en 

nära kontakt med sina användare. Däremot har vi inte fått så mycket inspiration i 

bibliotekspedagogiska frågor, vilket var främsta syftet med besöken vid 

universitetsbiblioteken. Den person vi skulle träffat i Heidelberg som var ansvarig för 

undervisningsfrågor centralt blev sjukskriven i sista minuten, och i Leiden fick vi bara 

möjlighet att prata med bibliotekets enhetschef som inte längre själv var inblandad i 



undervisningen. Det var ändå intressant att besöka även dessa bibliotek och kanske framför 

allt att konstatera att det finns stora likheter mellan juridiska universitetsbibliotek och att 

juriststudenterna verkar vara en ganska likartad användargrupp även i andra delar av 

Europa. T.ex. roligt att se att de tyska publikationer som är något av en dammsamlare hos 

oss måste stå bakom disken för sin stöldbegärlighet för tyska juriststudenter…  

En likhet mellan de flesta juridiska bibliotek är behovet av stora öppna samlingar där 

användarna kan browsa i materialet ämnesvis. De tryckta samlingarna, inklusive det äldre 

materialet, är fortsatt mycket viktiga trots tillgång till e-material. Man kan också konstatera 

att trenden på många universitetsbibliotek verkar gå mot centralisering, medan de juridiska 

specialbiblioteken (inklusive domstolsbiblioteken) värnar om sin ämnesspecialisering. Vid 

specialbiblioteken anställer man i större utsträckning personer med juridisk utbildning för att 

utföra ämnesinriktade uppgifter i biblioteken. Specialbiblioteken arbetar närmare sina 

användare och är en naturlig del i verksamheten på ett helt annat sätt än vad som är möjligt 

i stora centraliserade universitetsbibliotek. 
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