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Prislista 
 
Analogt/ 
digitalt 
 

Typ Leverans-
avgift 

Årlig avgift Vem som ska 
betala 
 

Analogt Fanor 
 

5000 kr  Den organisation1 
som lämnar in 
fanan 
 

Pappersdokument, 
fotografier, filmer, 
ljudupptagningar 
affischer, trycksaker  
m.m.2 
 

 500 kr för den första 
hyllmetern, därefter 200 
kr/påbörjad hyllmeter. 3 
 

Den organisation4 
som äger/har ägt 
materialet.  
 

Digitalt Filer  
 

0 – 0,49 GB data, gratis5  
0,5 – 4,9 GB data, 600 kr/GB 
5 – 49,9 GB data, 300 kr/GB 
Över 50 GB data, 150 kr/GB 
 

Den organisation6 
som äger/har ägt 
materialet.  

 
I dag verksamma organisationer bör betala avgift för sina direkta föregångares material.  
 
Dispens m.m.  
 
Om det finns särskilda skäl får Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek:s institutionschef besluta om 
undantag från skyldigheten att betala avgift, eller besluta om reducerad avgift. 
 
Detta beslut gäller även material som har lämnats till ARAB tidigare och ersätter alla tidigare beslut 
o.dyl. som rör avgifter för förvaring av arkiv- och biblioteksmaterial.  
                                                
1 Här avses primärt juridisk person, men om en mer informell sammanslutning har lämnat in material bör även 
den betala avgift.  
2 Inköpt litteratur till biblioteket omfattas inte av detta beslut.  
3Material från ARAB:s stiftare, från organisationer som är medlemmar i Stödföreningen för 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, efter personer samt material från organisationer som inte längre 
existerar ska dock alltid förvaras gratis.  
4 Här avses primärt juridisk person, men om en mer informell sammanslutning har lämnat in material bör även 
den betala avgift.  
5 Filer från privatpersoner och från organisationer som inte längre existerar ska dock alltid förvaras 
gratis.  
6 Här avses primärt juridisk person, men om en mer informell sammanslutning har lämnat in material bör även 
den betala avgift. 
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