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Bibliotek – en kraft  
för förändring

2017 beslutade Svensk biblioteksförenings årsmöte att ta fram en 
vision för biblioteksväsendet. I detta arbete har vi – med utgångspunkt 

i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, Agenda 2030 och 
omvärldsantologin ”Den femte statsmakten” – arbetat med frågan: 

hur ser samhället ut och vilka behov har invånarna  
av bibliotek år 2030?
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Bibliotek är en kraft  
för förändring 

År 2030 har Sverige ett samverkande nät av bibliotek med 
uppgift att möta invånares behov av läsning, kunskap, kultur och  

delaktighet – genom hela livet. Biblioteken erbjuder sömlösa 
digitala tjänster och är ett stöd för såväl invånarnas informationsför-

sörjning som kunskapssamhällets utveckling. Bibliotek är en självklar 
aktör för samarbeten i lokalsamhället. Inom utbildningssektorn, 

yrkeslivet, sjukvården, myndigheter och andra samhällsfunktioner är 
biblioteken en garant för kunskap. 

År 2030 är våra bibliotek en kraft för förändring för såväl invånarna 
som det demokratiska samhällets utveckling. Det behöver dock 

satsas resurser och genomföras förändringar för att 
visionen ska bli verklighet.
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Bibliotek 
bygger demokratiska  

och hållbara samhällen
Demokratiska och hållbara samhällen bygger på delaktighet  

på jämlika villkor. Bibliotek ger människor med olika förutsättningar  
likvärdig tillgång till information, kultur och kunskap.  

Bibliotek är också en plats där människor möts för dialog och  
utveckling. År 2030 är bibliotek inkluderande och funktionellt  

utformade med alla invånares behov av möten,  
skapande och gemenskap i fokus.

För att detta ska bli verklighet år 2030 krävs att:
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Biblioteksväsendet 
samverkar och ger alla 
likvärdig tillgång till 
medier, information och 
forskningsresultat oavsett 
funktionsförmåga.



 

Biblioteksverksamhet 
bedrivs med en 
mångfald av språklig 
och interkulturell 
kompetens.
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Bibliotek 
bygger sin verksamhet 
på relevant innehåll, 
hög kvalitet och 
välutbildad personal.
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Bibliotek  
möjliggör kreativitet  

och lärande
I det hållbara kunskapssamhället 2030 är alla invånare rustade med 

jämlika möjligheter för kunskap, kreativitet och livslångt lärande. 
Bibliotek är en arena som inspirerar och inbjuder till skapande 

och gemensamma upplevelser. Kreativitet ökar förutsättningarna 
för problemlösning, genererar nya idéer och driver 

vårt samhälle framåt.

År 2030 arbetar biblioteken i nätverk för spridning 
och användning av vetenskaplig information till invånarna 

och forskarsamhället. Det ska vara lätt att lära.

För att detta ska bli verklighet år 2030 krävs att:
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Bibliotek 
har ett tydligt 
uppdrag inom läsning, 
folkbildning, samt 
utbildning i medie- och 
informationskunnighet.
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Europeisk och svensk  
lagstiftning har tydliga undantag 
i upphovsrätten för att möjliggöra 
bibliotekens uppgift att 
tillgängliggöra, sprida och använda 
information och kunskap.
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Alla elever   

har tillgång till ett 

skolbibliotek med 

utbildad bibliotekarie.



perso
nal

 

All offentligt   

finansierad forskning  

är fritt tillgänglig att ta del av  

och återanvända.
tillgänglighet
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Bibliotek stärker 
den intellektuella 

friheten
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter bygger på en övertygelse 

om att alla människor är födda fria, har ett lika värde och samma 
rättigheter. De mänskliga rättigheterna är ömsesidigt samverkande, 
icke-diskriminerande och odelbara. Biblioteken har en viktig roll att 

försvara och utveckla människors intellektuella frihet. 

År 2030 garanterar biblioteken individens rätt att fritt söka 
och ta del av information utan att bli spårad eller eftersökt. 

Biblioteken stöder alla människors möjlighet att utöva inflytande över 
sitt liv, samt äga informationen om sig själv och sin identitet.  

För att detta ska bli verklighet år 2030 krävs att:



 

Alla garanteras   

informationsfrihet och  

tillgång till vetenskapligt  

grundad information. 
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 Internationella direktiv,    

förordningar och nationella 

lagar inte inskränker 

individens rätt till 

ett privatliv.

lagar
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 Samtliga uppgifter    

om personers användning  

av biblioteksverksamhet  

omfattas av sekretess.
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VISION



Oxtorgsgränd 2    
111 57 Stockholm   
Tel: 08-545 132 30   
info@svbib.se    
biblioteksforeningen.se


