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Om Svensk biblioteksförening
Svensk biblioteksförening står för allas rätt till kunskap, kultur och information. Vi
samlar landets främsta kompetens inom biblioteksområdet och via nätverk, evenemang och stipendier bidrar vi till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Vi driver opinion för bättre lagstiftning och resurser. Vi är en del av en internationell rörelse och vi tror på bibliotek som ett av samhällets bästa svar på framtidens
demokratiska utmaningar.
Enligt stadgarna är Svensk biblioteksförening en ideell förening med uppgift att
• verka för ett effektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem
av hög standard
• verka för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och främja
dess utveckling
• tydliggöra bibliotekens roll i den demokratiska processen
och värna yttrandefriheten
• främja samarbete mellan alla typer av bibliotek och mellan
biblioteken och andra institutioner i samhället
• främja vetenskaplig och samhällelig informationsförsörjning
• främja läsning och bildning
• skapa opinion för och sprida kunskap om svenskt biblioteksväsende
• stimulera debatt och erfarenhetsutbyte inom biblioteksoch informationsområdet
• verka för ändamålsenlig utbildning, fortbildning, forskning
och utveckling inom området biblioteks- och informationsvetenskap
• anordna fortbildning inom biblioteks- och informationsområdet
• stärka och utveckla internationell samverkan inom biblioteksoch informationsområdet
• främja och lämna ekonomiskt stöd till forskning och utveckling
inom biblioteksområdet.
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Antal medlemmar
Vid årets slut 2019 hade föreningen 3 403 medlemmar, varav 2 944 enskilda och 459
institutionella. Jämfört med 2018 är detta en ökning med 28 enskilda medlemmar
och en minskning med 3 institutionella medlemmar under året.
Rekrytering av nya medlemmar har skett vid alla de större evenemang där
föreningen deltagit under året, liksom genom aktiva medlemmar i våra
expertnätverk och regionföreningar.

2019 år

2018 år

3 403 medlemmar

3 378 medlemmar

459
institutionella

2 944 enskilda

462
institutionella

2 916 enskilda
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Så styrs föreningen
Föreningen leds av en styrelse bestående av ordförande och tio ledamöter.
Styrelsen utses av årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ.
Till stöd i det dagliga arbetet har styrelsen ett kansli som leds av en
generalsekreterare, utsedd av styrelsen.

Årsmötet
Föreningens årsmöte 2019 hölls 16 maj i samband med Biblioteksdagarna i
Helsingborg. Två ledamöter i styrelsen avtackades: Inga Andersson som avstod
nyval, och Cecilia Gärdén, som lämnade styrelsen efter att ha suttit de sex år
som stadgarna tillåter. Karin Grönvall lämnade också styrelsen i samband med
att hon utnämndes till riksbibliotekarie den 16 maj varvid en stol lämnades tom.
Årsmötet valde Eva Häusner och Leif Mårtensson till nya ledamöter i styrelsen.
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På bild från vänster: Lisa Petersen, Johanna Hansson, Anja Dahlstedt, Helena Kettner
Rudberg, Lo Claesson, Malin Ögland, Leif Mårtensson, Karin Linder (generalsekreterare)
och Pelle Snickars. På bilden saknas Jens Thorhauge och Eva Häusner.

Styrelsens sammansättning efter årsmötet
Johanna Hansson, ordförande
Invald 2018
Biträdande överbibliotekarie,
Uppsala universitetsbibliotek
Ledamöter
Lo Claesson
Fyllnadsval 1 år 2015, omvald 2016 och 2018
Bibliotekschef, Vaggeryd
Anja Dahlstedt, förste vice ordförande
Invald 2015, omvald 2017 och 2019
Kultur- och fritidschef, Botkyrka
Helena Kettner Rudberg
Invald 2015, omvald 2017 och 2019
Chef Marknad, MTM
Jens Thorhauge
Invald 2016, omvald 2018
Egen konsult, Danmark

Pelle Snickars, andre vice ordförande
Invald 2016, omvald 2018
Professor, Umeå universitet
Malin Ögland
Invald 2017 omvald 2019
Universitetsadjunkt, Högskolan i Borås
Lisa Petersen
Invald 2018
Bibliotekschef, Mälardalens högskola
Leif Mårtensson
Invald 2019
Ledningskoordinator, Kulturförvaltningen
Umeå kommun
Eva Häusner
Invald 2019
Tillförordnad enhetschef, Kungliga biblioteket
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Valberedningens sammansättning efter årsmötet
Susanne Hägglund, bibliotekschef Härnösand, sammankallande
Lotta Åstrand, enhetschef regionbibliotek Uppsala
Karolina Andersdotter, Uppsala universitetsbibliotek
Ann-Sofie Olsson, Malmö universitetsbibliotek
Cecilia Gärdén, konsulent, Kultur i väst

Kansliets sammansättning vid årets slut
Karin Linder, generalsekreterare
Maria Bergendal, chefsassistent och kontorsansvarig
Anna Lindahl, administratör och projektkoordinator
Karin Martinsson, utredare
Jenny Nilsson, utredare
Andrzej Olas, creative director
Björn Orring, press- och opinionsansvarig
Katarina Wiberg, utredare
Elza Zandi, webbredaktör och ansvarig sociala kanaler
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Vår vision för
biblioteksväsendet
Årsmötet 2019 fastställde föreningens vision för hela det svenska biblioteksväsendet. Under rubriken Bibliotek – en kraft för förändring beskrivs vilken
roll biblioteken kan spela i samhällsutvecklingen samt vilka konkreta åtgärder
som krävs för att uppnå målen i visionen. Visionen utgör nu en bottenplatta
för föreningens externa kommunikation och opinionsbildande verksamhet.
Hela visionen kan läsas på biblioteksforeningen.se
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Arbetet med föreningens interna struktur
Vid årsmötet 2017 beslutades att föreningen skulle klargöra föreningens olika nätverk, medlemskategorier och regionföreningar. Under 2018 pågick ett arbete med
detta i form av arbetsgrupp och samtal samt flera möten med regionföreningar och
nätverk. Gruppen som arbetade fram ett nytt förslag under 2018 bestod av:
• Lena Lundberg Vesterlund, Luleå stadsbibliotek, institutionell medlem
• Mikael Sjögren, Umeå universitetsbibliotek, institutionell medlem
• Tore Torngren, representant för expertnätverk
• Anneli Friberg, Linköpings universitetsbibliotek, enskild medlem
• Ellen Follin, BTJ, representant för regionföreningar
• Caroline Asserlund, studentmedlem
Styrelsen lade fram förslaget som en proposition under årsmötet 2019 i Helsingborg. Till årsmötet skrevs också en motion med anledning av att ett antal regionföreningar var missnöjda med styrelsens förslag som varit ute på remiss. Styrelsen
jämkade sin proposition och utöver justering av de institutionella medlemmarnas
avgifter innebar det slutgiltiga förslaget:
				
Att föreningen under 2020 tillåter institutionella medlemmar att delta i expertnätverken och att detta utvärderas efter två år, samt att det befintliga systemet
med regionföreningar kompletteras med ett parallellt system med avdelningar
i de fall där regionföreningarna så bestämmer samt att denna förändring
utvärderas efter tre år.
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Expertnätverk
Vid årets slut fanns det inom föreningen 22 expertnätverk.
Expertnätverken är aktiva mötesplatser för erfarenhetsutbyte,
kompetensutveckling och diskussioner kring biblioteksverksamhet.

Under året startades nya nätverk för Bibliotek och Agenda 2030,
Mobil biblioteksverksamhet, Studerande och nya bibliotekarier
samt Kommunikation på bibliotek.

Expertnätverk vid utgången av 2019
Barn- och ungdomsbibliotek – 261 medlemmar
Bibliotek och Agenda 2030 – 64 medlemmar
Bibliotek och upphovsrätt – 159 medlemmar
Bibliotek som har Äppelhyllor – 151 medlemmar
Bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända – 296 medlemmar
Bibliotekens lärandemiljöer – 246 medlemmar
Digitala bibliotekstjänster – 378 medlemmar
Folkbibliotekschefer – 170 medlemmar
Fängelsebibliotek – 56 medlemmar
Företagsservice på bibliotek – 42 medlemmar
HBTQ-frågor på bibliotek – 211 medlemmar
IFLA – 148 medlemmar
Kommunikation på bibliotek – 20 medlemmar
Mobil biblioteksverksamhet – 73 medlemmar
Service till studenter med läs- och skrivnedsättning – 87 medlemmar
Skolbibliotek – 268 medlemmar
Specialbibliotek – 180 medlemmar
Studerande och nya bibliotekarier – 110 medlemmar
Tecknade serier på biblioteket – 100 medlemmar
Tidningar och tidskrifter på folkbibliotek – 73 medlemmar
Verksamhetsutvecklande metoder – 225 medlemmar
Ämnesbibliotekarier inom socialt arbete, sociologi och genusvetenskap, NISSAG – 44 medlemmar
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Regionföreningar
Svensk biblioteksförenings regionföreningar arrangerar bland annat föreläsningar
och studiebesök, och ger enskilda medlemmar möjlighet att bygga upp ett nätverk i sitt lokalområde. Nästan 88 procent av de enskilda medlemmarna ingår idag
i en regionförening. Efter beslut på årsmötet 2019 skapas från och med 2020 en
möjlighet att starta regionavdelningar, eller omvandla befintliga regionföreningar
till sådana. Syftet med denna förändring är att möjliggöra en minskad administration och föreningsorganisatoriska krav där så önskas.

Aktiva regionföreningar vid utgången av 2019
Skåne – 490 medlemmar
Ordförande: Susann Ek, Landskrona stad

Stockholm, Uppsala och Gotland – 946 medlemmar
Ordförande: Eva-Maria Häusner, Kungliga biblioteket

Sydost – 91 medlemmar
Ordförande: Lotta Gustafsson, Linnéuniversitetet

Södra Svealand – 105 medlemmar
Ordförande: Cajsa Broström, Region Västmanland

Väst – 460 medlemmar
Ordförande: Annelie Janred, Göteborgs universitetsbibliotek

Västerbotten – 253 medlemmar
Ordförande: Katti Ottosson, Umeå universitetsbibliotek

Östergötland och Jönköping – 243 medlemmar
Ordförande: Britt Omstedt, Linköpings universitetsbibliotek
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Medlemskommunikation
Fokuserat arbete med sociala medier
I januari 2018 inledde föreningen ett samarbete med byrån Salgado, specialister inom
sociala medier. Detta har lett till större fokus på och kunskap om sociala medier.
Föreningen har under året haft en positiv utveckling av antal följare på sociala medier.

Ökning i antal följare
Instagram
2019 fortsatte den positiva trenden med framför allt fler följare på Instagram. Under
perioden januari 2019 till januari 2020 gick Svensk biblioteksförenings antal följare
på Instagram från 1 978 till 3 054. En ökning med hela 54,4 procent.
Facebook
Även Facebook-sidan ökade i antal följare. Under perioden 1 januari till 31
december 2019 ökade antalet följare med 332. En ökning med 8,21 procent.

Bland de inlägg på Facebook
som fick störst spridning var det
ett som särskilt stack ut.
Den 31 oktober skrev ordförande
Johanna Hansson tillsammans
med Sveriges Författarförbunds
ordförande Grethe Rottböll om
Sölvesborgs kommuns agerande
mot dess kultur- och bibliotekschef
Sofia Lenninger.
Inlägget nådde över 65 700
personer och delades 56 gånger.

I januari var det även flera som tog
del av föreningens välkomnande av
regeringsförklaringens löften om fler
skolbibliotek med utbildade
skolbibliotekarier.
Inlägget nådde 7 444 personer
och resulterade i 656 reaktioner,
kommentarer och delningar.
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Vårt Instagramkonto @svbib på turné
Under hela 2019, liksom året innan, har föreningens
Instagramkonto fortsatt att agera stafettkonto.
Större delen av året har varje vecka ett bibliotek,
en bibliotekarie eller annan till föreningen knuten
person runt om i Sverige delat med sig av sin vardag
under en veckas tid.
Det mest spridda inlägget under 2019 stod Elin,
Karin och Malin från Digitala & rörliga enheten vid
Lunds folkbibliotek för. Deras inlägg om mobil
verksamhet och om att folkbiblioteken i Lund är
HBTQ-certifierade fick störst spridning och 197 likes.

Ett annat inlägg som fick stor
spridning var Jordbrobibliotekarien Kayo Mpoyis video i tre
delar. Där berättade hon om
att hon är rädd för böcker inom
skräck – och rysargenren. Videon
nådde 1 637 Instagramkonton
och fick 89 likes.
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Biblioteksbladet
Biblioteksbladet (BBL) är föreningens tidning som kommer
ut med åtta tryckta nummer per år. Dessutom publiceras
löpande nyheter på tidningens webbplats. BBL ingår som en
del i det övergripande kommunikationsarbetet men med en
journalistiskt fristående roll. Tidningen har som uppgift att,
dels vara medlemstidning för Svensk biblioteksförening, dels
vara ett av Sveriges ledande organ för en levande, nydanande
och ifrågasättande biblioteksdebatt. Tidningen ska spegla
föreningens verksamhet, åsikter och ställningstaganden men
också väcka egen debatt genom att ge utrymme åt andra
åsiktsyttringar. Tidningen ska kritiskt granska såväl föreningens alla led som andra beslutsfattare som har betydelse för
medlemmarna och bibliotekens verksamhet. Utöver tidningens journalistiska innehåll disponerar föreningen sju sidor i
tidningen. Syftet med föreningssidorna är att informera om
föreningens bredd i aktiviteter och verksamhet (kalender
samt fristående texter).
Samtliga av årets åtta utgåvor finns att läsa digitalt via
biblioteksbladet.se
Årsmötet 2019 beslutade att göra en översyn av Biblioteksbladets kostnader kontra relevans för medlemmarna. Styrelsen
beslutade under hösten 2019 att behålla produktionen av
Biblioteksbladet på byrå samt att ge A4 i uppdrag att ta fram
ett förslag till avtal för en fortsatt pappersutgåva med en
successiv utveckling och övergång av Biblioteksbladet till en
digital utgåva. En omarbetad tidning och en ny webbplats
kommer att presenteras i september 2020.

		
Biblioteksbladet är Svensk
biblioteksförenings medlemstidning och har givits ut
sedan 1916. Tidningen speglar
föreningens verksamhet och
ställningstaganden, men har
en fri och självständig roll med
uppgift att också väcka egen
debatt.
Samtliga av årets åtta utgåvor
finns att läsa digitalt via
biblioteksbladet.se
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Eskilstuna stadsbibliotek för sitt projekt MIK-projekt

Karlstads
universitetsbibliotek
för sitt projekt
RE:Learn – öppen
nätbaserad
MIK-kurs

Alléskolans bibliotek för sitt projekt MIK-jam och digital teknik

Stöd och stipendier
Utvecklingsstöd
Föreningens utvecklingsstöd kan sökas av de institutionella medlemmarna
och har delats ut årligen sedan 2010. Stödet ska användas till utvecklingsarbete
vid ett bibliotek eller motsvarande institution, och styrelsen prioriterar förslag
som är framåtsyftande, nyskapande eller syftar till ökat samarbete. Under 2019
var utvecklingsstödet framförallt inriktat på insatser som ökar medie- och
informationskunnigheten hos bibliotekets målgrupper. Den totala summan
för utvecklingsstödet är 300 000 kronor.
2019 fick följande medlemsinstitutioner ta emot utvecklingsstöd:
• Alléskolans bibliotek för sitt projekt MIK-jam och digital teknik.
• Eskilstuna stadsbibliotek för sitt projekt MIK-projekt.
• Karlstads universitetsbibliotek för sitt projekt RE:Learn – öppen nätbaserad MIK-kurs.
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Resestipendier
Föreningens resestipendier delas ut vid två tillfällen per år, med syftet att ge
medlemmar möjlighet att fördjupa sina bibliotekskunskaper. Både enskilda och
institutionella medlemmar kan söka. 2019 delade föreningen ut totalt 300 000
kronor i stöd.

2019 fick följande medlemmar ta emot resestipendier:
Ika Jorum, KTH Biblioteket, för deltagande i
Association of Architecture School Librarians
konferens i San Diego 2020.

Bibliotek Uppsala, Stadsbibliotekets
barnavdelning för studieresa till Oslo
för besök på bland annat Biblo Tøyen.

Mikael Johansson, för resa till Oslo,
Helsingfors och Köpenhamn för att studera
hur arbetet med minoritetsspråk och mångspråk bedrivs i de olika länderna.

Liselotte Winka, Konstfacks bibliotek,
för deltagande i ARLIS/UK & Irelands 50-årsjubileum och konferens i Glasgow.

Jenny Lundgren, studerande Umeå universitet,
för studieresa till stadsbiblioteket i Vasa Finland
för att se hur biblioteket arbetar med tvåspråkiga användare.
Aleksandra Erlandsson och Carola Beijer,
Malmö stad, för studieresa till Wrocław
och Żory i Polen för att lära sig mer om hur
bibliotek i södra Polen arbetar med integration och nya medborgare.
Nils Grönlund, Skänningeanstalten/ Mjölby
bibliotek, för studieresa till Halden fengsel
i Norge.
Anna Troy, Härnösands bibliotek, för deltagande i The Library Collective’s konferens
2020 ”Roll For Initiative”.
Sara Bengtsson, Bibliotek Uppsala, för resa
till Minneapolis USA för att studera hur folkbibliotek i Hennepin County arbetar med
inkludering, samhällsfrågor och de sociala
utmaningarna i närområdet.
Falu bibliotek för studieresa till Ode i
Helsingfors.

Henrik Hannfors, Enskilda Högskolan
Stockholm, för deltagande i konferensen
Open Repositories i Hamburg.
Britt-Marie Ingdén-Ringselle, Rörliga
biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek,
för studiebesök på Helsingfors och Esbo
bibliotek.
Karin Lyckis, Falkenbergs stadsbibliotek, för
studiebesök på biblioteket Ode i Helsingfors.
Olivera Djudja, Mattias Reuterberg,
Biskopsgårdens bibliotek och Gülüzar
Tuna och Diana Pisau, Biblioteksvännerna i
Biskopsgården för gemensam studieresa till
Toronto Public Library i Toronto Kanada.
Emelie Ljungberg och Karin Westeman,
Folkbiblioteken i Lund, för studiebesök till
San José Public Library i USA och för att
intervjua Erin Berman Division Director,
Alameda County Library.
Ingrid Johansson, Chalmers tekniska
högskola för deltagande i IFALC
i Minnesota USA.

Olov Kriström, Trulsegårdens bibliotek,
för deltagande i konferensen ALMS 2019
”Queering Memory” i Berlin.
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IFLA-stipendier
Stipendier till IFLA ska möjliggöra ett ökat svenskt engagemang i IFLA,
och stödja medlemmarna i att både bidra till och dra nytta av IFLA:s arbete.
Under året har följande 30 medlemmar fått del av IFLA-stipendier, till en
totalsumma av 300 000 kronor.
Sahar Abbasi, Stockholms universitetsbibliotek
Alireza Afshari, Internationella biblioteket
Maria Alexiusson, Gislaveds bibliotek
Karolina Andersdotter, Uppsala universitetsbibliotek
Kidanu Besrat, Internationella biblioteket
Karin Blomquist, Korpens bibliotek Gotland
Anita Boffano, studerande Högskolan i Borås
Hampus Bovbjerg Grip, studerande Högskolan i Borås
Heidi Carlsson Asplund, Lerums bibliotek
Lo Claesson, Vaggeryds bibliotek
Louise Dahlberg, Umeå universitetsbibliotek
Anya Feltreuter, Mjölby bibliotek
Hanna Frank, Anna Lindh-biblioteket Försvarshögskolan
Tina Haglund, Helsingborgs bibliotek
Salomon Hellman, Stockholms stadsbibliotek
Sara Johansson, Stockholms stadsbibliotek
Tamara Laketic, Täby bibliotek
Joakim Lennartsson, Göteborgs universitetsbibliotek
Ann Lundborg, Region Skånes kulturförvaltning
Maja Markhouss, Almedalsbiblioteket
Katarina Markström, Umeå stadsbibliotek
Martin Memet Könick, Biblioteken i Malmö
Anette Mjöberg, Hässleholms bibliotek
Mazen Mohamad, Örebro bibliotek
Woody Oliphant, studerande Högskolan i Borås
Annika Peurell, Vitterhetsakademiens bibliotek
Brit Stakston, journalist
Anna Swärd Bergström, Umeå universitetsbibliotek
Marilu Tapia Paez, Solna stadsbibliotek
Christine Wennerholm, Region Gävleborg
Dessutom deltog Catharina Isberg, Helsingborg i IFLA WLIC i Aten med
stöd av Svensk biblioteksförening. Catharina Isberg är kontaktperson för
föreningens expertnätverk för IFLA.
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Föreningens arrangemang
Biblioteksdagarna
Föreningens Biblioteksdagar arrangerades 16-17 maj i Helsingborg konserthus,
där totalt 563 personer medverkade under de två dagarna för att diskutera, lyssna,
inspireras och entusiasmeras. Temat för årets Biblioteksdagar var K som i kompetens.
Konferensen började med mingel på stadsbiblioteket i Helsingör i Danmark.
Under årets konferens låg fokus på vilken kompetens hos medarbetarna som
behövs för att biblioteken ska nå sin fulla potential – att det på biblioteket finns
medarbetare med både bred och djup kompetens om allt från global till lokal
utveckling, till användares och icke användares behov, förutsättningar och
förväntningar samt hur man skapar en kultur där allas kompetens tas tillvara.
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Flera föredrag var uppskattade. Ett som
fick mycket god respons från deltagarna var
Nicklas Lundblads Kompetens i en digital
värld. Nicklas Lundblad är adjungerad
professor i innovation vid KTH och Europachef för samhällsfrågor på Google.
Lundblads frågeställningar; ”Digitalisering,
robotisering, AI och integritet är begrepp
som präglar diskussionen om framtidens
arbetsmarknad. Vilka arbetsuppgifter
kommer försvinna och vilka kan tillkomma
framöver? Vilka krav ställer detta i sin tur på
kompetens och kompetensutveckling för de
som arbetar med informationsförsörjning?”
engagerade och inspirerade flera bland
deltagarna.
En internationell gästföreläsare under
konferensen var Sandra Hirsh, bibliotekarie,
professor och chef för School of Information
vid San Jose State University. Hennes forskning
handlar bland annat om användarbeteende
och informationssökning i relation till teknik.
Filmat material från Biblioteksdagarna finns
via vimeo.com/biblioteksforeningen
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KOMPETENS
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Sveriges biblioteks utmärkelser
Varje höst delar föreningen ut Sveriges
biblioteks utmärkelser; fyra biblioteks- och
bibliotekariepriser och fyra litteraturpriser.
Vinnarna utses av jurygrupper bestående
av bibliotekarier, vilket gör priserna unika
i Sverige.

Priserna delades ut den 12 november
under en välbesökt ceremoni och prismingel
på föreningens kansli i Stockholm.
Arrangemanget leddes av Johanna Lundin
som samtalade med pristagarna på scen.
Anna Ihlis och Hanna Enlöf spelade ur
albumet Avskedet 1864–2018, där Anna
Ihlis tonsatt Erik Axel Karlfeldts dikter.
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MOTTAGARE AV
SVERIGES BIBLIOTEKS
UTMÄRKELSER
2019

ANIARAPRISET

NILS HOLGERSSON-PLAKETTEN

Mirja Unge
för sin samlade produktion.

Helena Hedlund
för Det fina med Kerstin.

Aniarapriset instiftades 1974
och utdelas till en svenskspråkig
författare av skönlitteratur
för vuxna.
Prissumman är 50 000 kronor.
Jury 2019:
Elias Hillström,
Stockholms stadsbibliotek,
ordförande
Camilla Carnmo,
Biblioteksutveckling Blekinge
Kronoberg

ELSA BESKOW-PLAKETTEN
Kristin Lidström
för Kattvinden.
Elsa Beskow-plaketten
instiftades 1958 och utdelas
till den konstnär som framställt
föregående års bästa svenska
bilderbok för barn eller
den bäst illustrerade
svenska barnboken.
Prissumman är 25 000 kronor.

Nils Holgersson-plaketten
instiftades 1950 och utdelas
till författaren av föregående
års bästa barn- eller
ungdomsbok.
Prissumman är 25 000 kronor.

Daniella Brummer Pind,
Falkenberg
BENGT HJELMQVISTS PRIS
Nick Johnson Jones,
konst- och bibliotekschef i
Huddinge kommun.
PLAKETTPRISERNA

CARL VON LINNÉ-PLAKETTEN
Josefin Johansson och
Jonna Björnstjerna
för Drottningsylt.
Carl von Linné-plaketten
instiftades 1998 och utdelas
till den eller de personer
som framställt föregående
års bästa fackbok för
barn eller ungdomar.
Prissumman är 25 000 kronor.

Jury 2019:
Johanna Andersson,
Bäckadalsgymnasiet i Jönköping
Mary Ingemansson, Högskolan
Kristianstad
Ann-Sofie Falck, bibliotekarie
Myndigheten för tillgängliga medier

Priset instiftades 1964 och
utdelas för framstående insatser
på folkbiblioteksområdet.
Prissumman är 25 000 kronor.
Jury 2019:
Lo Claesson,
Svensk biblioteksförening,
ordförande
Peter Alsbjer,
Region Örebro

Staffan Engstrand,
Norrtälje bibliotek

Karin Zetterberg

Cissi Rosengren,
Bellevuegårdsbiblioteket i Malmö

Karolina Persson,
Gislaved

Catharina Sanjay Ohlsson,
Furulundsskolan Halmstad

Sofie Samuelsson,
Regionbibliotek Stockholm
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GRETA RENBORGS PRIS

COLLIJN-PRISET

ÅRETS MOBILA BIBLIOTEK

Pia Shekhter,
Biblioteket för musik och dramatik,
Göteborgs universitetsbibliotek.

Karin Sandqvist
för uppsatsen Dataartikelns roll i
vetenskaplig kommunikation.

Torsby kommuns bokbuss

Greta Renborgs pris instiftades 1986
och går till ett bibliotek som lyckats
med en god marknadsföring,
eller till enskild eller enskilda
biblioteksanställda som utmärkt
sig speciellt på området och som
arbetar i Greta Renborgs anda.
Prissumman är 25 000 kronor.

Collijn-priset instiftades 1995
och går till den student som skrivit
fjolårets bästa uppsats inom ämnet
biblioteks- och informationsvetenskap. Uppsatserna skall vara av
allmänt intresse för verksamheten vid
landets forskningsbibliotek och/eller
informationsförsörjningen till högre
utbildning, forskning och utveckling.
Prissumman är 25 000 kronor.

Jury 2019:
Christer Edeholt,
Regionbibliotek Västerbotten,
ordförande
Annika Persson,
BBL
Ulla Nyberg,
Region Gävleborg
Lotta Haglund,
GIH
Hedija Kodzaga Jasarevic,
Malmö Stadsbibliotek

Jury 2019:
Anders Söderbäck, ordförande,
Stockholms stadsbibliotek
Lisa Olsson,
Stockholms
universitetsbibliotek

Priset instiftades 1998 som Årets
bokbuss och bytte 2017 namn till
Årets mobila bibliotek. Priset går till
ett mobilt bibliotek som på ett
nyskapande sätt utvecklar
verksamheten, samspelar med
utvecklingen i samhället, har en
väl förankrad verksamhet i
kommunen/regionen och är
inspiratör för kollegor.
Vinnaren övertar ett vandringspris;
en trämodell av den första svenska
bokbussen.
Jury 2019:
Anders Gistorp, ordförande
Ellinor Landin,
Region Gotland

Pablo Tapia Lagunas,
Malmö universitetsbibliotek

Susan Pour,
Kungsbacka, representerar
föregående års vinnare.

Karin Ljungklint,
Chalmers bibliotek

Olof Berge Kleber,
Borås
Helena Kettner Rudberg,
Svensk biblioteksförenings styrelse
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FORSKAR
DAGEN`19
#svbibforskardagen

Forskardagen
Svensk biblioteksförening anordnade Forskardagen
den 3 december 2019. Konferensen ägde rum på Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm. Temat för den
här gången var Hållbar utveckling och vad det egentligen innebär.
Under namnet Agenda 2030 har FN identifierat utmaningar och
tagit fram mål för den globala utvecklingen/global hållbarhet.
Hållbar utveckling spänner över alla delar av samhället och det
pågår forskning inom vitt skilda discipliner.

Svensk biblioteksförening bjöd in flera forskare
vars arbete på olika sätt knöt an till Agenda 2030
och dessa var
Ann Legeby – professor i Tillämpad statsbyggnad
vid KTH Arkitektur
Jonas Söderholm – forskare på Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås
Dino Viscovi – lektor i medie – och kommunikationskunskap vid Linnéuniversitetet i Växjö

Seminarier och föredrag som
anordnades under dagen
arrangerades i följande ordning:
Inledningstal av Jonas Frykman
– Agenda 30-delegationen.
Bibliotekslån som konsumtion

Marie Löf – miljövetare och ekotoxikolog vid
Stockholm universitets Östersjöcentrum

Kulturnärvaro: stadsbyggandets roll
för jämlika livsvillkor

Jonas Frykman – statsvetare och bl. a. utredningssekreterare för Agenda 2030

Den ojämlika tekniken: äldres vardag
med digitala medier

Åsa Lund Moberg – bibliotekschef på Nordiska
Afrikainstitutets bibliotek

Klimatpolitik och intersektionalitet:
vägar fram till en socialt inkluderande
hållbarhet,

Karolina Andersdotter – bibliotekarie på Uppsala
universitetsbibliotek
Benedict Singleton – postdoktor på Institutionen
för globala studier vid Göteborgs universitet

Framgångsrik modell hjälper forskningen att nå ut
Bortom klimatfrågan – bibliotekens
roll i det hållbara samhället
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Större arrangemang föreningen
deltagit i
Bokmässan
Svensk biblioteksförening gick in som partner till Bokmässan
2019 under temat Med(ie)vetenhet. Föreningen anordnade
två seminarier och sex workshops, där de senare anordnades
vid den gemensamma MIK (medie- och informationskunnighet och källkritik)-ytan på mässan. Fyra av dessa
workshops anordnades under fredagen den 27 september,
samtliga tillsammans med Linda Spolén, skolbibliotekskonsulent på Medioteket.
Föreningen hade två syften med att gå in som partner,
dels att synliggöra bibliotekens betydelse för ökad medieoch informationskunnighet för beslutsfattare och media
och dels att ge medlemmar en möjlighet till fortbildning.
De två seminarierna gick under rubrikerna Prisat vare
skolbiblioteket och En svensk tiger? Under Prisat vare
skolbiblioteket delade energi- och digitaliseringsminister
Anders Ygeman vid seminariets slut ut pris till Årets skolbibliotek (Alléskolan i Åtvidaberg) och representanterna
från Alléskolan fick berätta om hur de på ett systematiskt
sätt arbetar med MIK i olika årskurser. Seminariet genomfördes i samarbete med Nationella skolbiblioteksgruppen.
En svensk tiger? leddes av Willy Silberstein och seminariet
utgjorde ett samtal mellan olika inbjudna svenska försvarspolitiker och generalsekreterare Karin Linder om folkbibliotekens eventuella roll i totalförsvaret. Professor Olof Sundin
inledde seminariet med att beskriva kopplingen mellan
MIK och bibliotek.

TORSDAG
26 SEPTEMBER KL 17:00
PRISAT VARE SKOLBIBLIOTEKET!
Så samverkar skolbibliotekarier och
lärare framgångsrikt för elevers ökade
medie- och informationskunnighet.
Prisutdelning till Årets skolbibliotek i samarbete
med Nationella Skolbiblioteksgruppen.
Prisutdelare: energi- och digitaliseringsminister
Anders Ygeman.

Bli
inspirerad
till MIK på
biblioteket!
Välkommen till
spännande seminarier
och workshops
om MIK på
bibliotek.

FREDAG
27 SEPTEMBER KL 10:00
EN SVENSK TIGER?
I stunder av stress är vi mottagliga för desinformation och påverkan.
Hur förbereder vi oss för att under svåra förhållanden hålla huvudet kallt?
De svenska biblioteken rustar var och en med medie- och informationskunnighet. Willy Silberstein leder ett samtal med försvarspolitiker
och Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder.

På den
gemensamma
MIK-ytan under temat
Med(ie)vetenhet anordnar
vi också sex inspirerande
workshops – håll utkik!
Besök oss gärna i vår monter D01:09

Foto: Elisabeth O

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
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Program

Under temanamnet
Med(ie)vetenhet är medie- och
informationskunnighet, MIK,
ett tema på årets Bokmässa.
MIK är något som föreningen jobbar
aktivt med sedan många år och har
därför i år valt att gå in som temapartner med Bokmässan. Föreningen
har två syften med det, dels att
synliggöra bibliotekens betydelse
för ökad MIK för beslutsfattare och
media och dels att ge medlemmar
en möjlighet till fortbildning under
mässan.

Generalsekreterare Karin Linder och ordförande Johanna Hansson
deltog i flera seminarier och panelsamtal som arrangerades av
andra aktörer. Bland annat Kraftsamling för MIK (Statens medieråd,
Kommittén för det demokratiska samtalet), MIK – så enkelt är det (UR)
och Hur räddas biblioteken? (ABF).
I föreningens monter fanns också möjlighet att hämta den då rykande
färska rapporten ”MIK och bibliotek – en lägesrapport” som gav en bild av
både forskningsläget inom biblioteks- och informationsvetenskap inom
ämnet MIK samt vad som faktiskt sker i biblioteksverksamheten. Mer än
400 personer besökte föreningens monter under mässans fyra dagar.
Föreningen arrangerade också ett MIK-mingel tillsammans med Bokmässan
och övriga partners, med nästan 100 föranmälda deltagare från föreningen.
Inför mässan var Johanna Hansson en av undertecknarna av debattartikeln Svenskarna är dåliga på källkritik – nu ska vi bli världsbäst, som
publicerades i Göteborgsposten den 24 september. Debattartikeln
handlade bland annat om svenskars brist på källkritik på internet och
om behovet av en nationell biblioteksstrategi.
29

Foto: Michael Odelberth (Unsplash)

Almedalen
Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor.
Svensk biblioteksförening var på plats för att samtala med beslutsfattare och
opinionsbildare och för att omvärldsbevaka.
Bland annat modererade ordförande Johanna Hansson ett samtal arrangerat av
Uppsala Universitet på Almedalsbiblioteket mellan Lars Burman, överbibliotekarie
vid Uppsala universitetsbibliotek, och Lars Ilshammar, tillförordnad riksbibliotekarie, kring frågan om forskningen behöver ett eget nationalbibliotek. Johanna
Hansson medverkade även på seminariet Demokratisera forskningen – till varje
pris? som arrangerades av den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet,
samt på samtalet Är demokratins skattkammare för alla – eller är biblioteken
mer otillgängliga än vi tror?
Förste vice ordförande Anja Dahlstedt deltog i ett samtal på seminariet
Kulturpolitikens hotade legitimitet – vem har ansvaret? som anordnades av
Myndigheten för kulturanalys på Länsteatern i Visby.
Å föreningens vägnar medverkade skolbibliotekarie Hanna Carlsson, som är
kontaktperson för föreningens expertnätverk för skolbibliotek, i panelen för
seminariet Digital källkritik i skolan – utbildar skolan eleverna till källkritiska
medborgare?
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Internationellt engagemang
IFLA
IFLA WLIC Aten
IFLA World Library and Information Congress (WLIC), den 85:e kongressen
i ordningen, arrangerades i Aten, Grekland, 24-30 augusti 2019. Från föreningen reste ordförande Johanna Hansson, generalsekreterare Karin Linder
och Björn Orring samt de 30 medlemmar som tilldelats föreningens
IFLA-stipendium.
Temat för året var ”Dialogue for change” och är IFLA:s nyvalda ordförandes
valspråk för mandatperioden. Föreningens styrelseledamot Leif Mårtensson
och ordföranden för vår kenyanska systerförening, Constantine Nyamboga,
höll tillsammans ett seminarium under kongressen. Det handlade om
Svensk biblioteksförenings och Kenya Library Associations (KLA) samarbete
sedan 2013, vårt ömsesidiga intresse av internationellt samarbete, hur
föreningen kontinuerligt arbetar för att stärka KLA som organisation samt
vad samarbetet har medfört för bibliotekssektorn i båda länderna.

EBLIDA
Svensk biblioteksförening är medlem i EBLIDA, en europeisk organisation
som arbetar för bibliotek och biblioteksfrågor på europeisk och EU-nivå,
bland annat med fokus på upphovsrätt och licensiering. EBLIDA stöttar sina
medlemmar exempelvis genom att ta fram underlag för nationellt påverkansarbete i olika frågor. Föreningen använder sig av detta framförallt i det opinionsbildande arbetet kring upphovsrätt.
För närvarande representeras Svensk biblioteksförening av Ulrika Domellöf
Mattsson, som sitter i EBLIDA:s styrelse sedan 2019. Under hösten 2019
avgick föreningens ordinarie representant Anders Söderbäck på grund av
för hög arbetsbelastning och suppleanten Ulrika Domellöf Mattsson klev
in i hans ställe som föreningens representant.

LIBER
Svensk biblioteksförening är medlem i LIBER, en europeisk samarbetsorganisation för forskningsbibliotek och relaterade institutioner.
Organisationen består av över 400 medlemmar och har som uppdrag
att möjliggöra forskning i världsklass.
LIBER arbetar aktivt med påverkansarbete inom EU, framförallt i frågor
som rör Open Access, öppna forskningsdata och upphovsrätt. Genom
medlemskapet bidrar föreningen till att påverka EU-institutionerna
och den europeiska rättsutvecklingen i dessa frågor.
LIBER:s årliga konferens hölls i Dublin i juli, och föreningen representerades
av Katarina Wiberg, utredare vid kansliet.
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Nordiskt samarbete
Svensk biblioteksförening har ett tätt samarbete
med övriga biblioteksföreningar i Norden.
Representanter för föreningarna träffas minst
en gång per år för att utbyta idéer och erfarenheter, och presentera en nulägesrapport om
sin förenings och sitt lands verksamhet. 2019
hölls mötet i Helsingfors, där ett besök i det
nya stadsbiblioteket utgjorde diskussionsunderlag för satsningar på nya bibliotek.
Föreningarnas generalsekreterare träffades
också under WLIC i Aten samt i Stockholm i
december för att ytterligare stärka samarbetet
mellan de nordiska biblioteksföreningarna.

Kenya Library Association
Svensk biblioteksförening har sedan 2013 ett
samarbetsavtal med Kenya Library Association
(KLA). Med utgångspunkt i IFLA:s program
”Building Strong Library Associations” arbetar
föreningen för att skapa en långsiktigt stabil
och hållbar biblioteksförening i Kenya.
>> Läs samarbetsavtalet ”The next frontier”
Initiativet till samarbetet togs under IFLA
WLIC i Göteborg 2010 och hösten 2017 skrev
föreningen ett andra samarbetsavtal som
sträcker sig till utgången av år 2020; ”The
next frontier”. Under denna tid ska KLA bland
annat ta fram en strategi för sin fortsatta verksamhet och en plan för medlemsrekrytering.
Projektledare från Svensk biblioteksförening
är 2017-2020 föreningens medlemmar Leif
Mårtensson, Umeå kommun, och Annsofie
Olsson, Malmö universitetsbibliotek. I projektgruppen ingår också Björn Orring, press- och
opinionsansvarig på föreningskansliet.
I november reste Annsofie Olsson och Leif
Mårtensson, tillsammans med generalsekreterare Karin Linder, till Kenya för att delta i
KLA:s årsmöte och konferens. Under veckan
besökte gruppen också flera bibliotek och
träffade myndigheter och andra intressenter i
bibliotekssektorn.

Föreningens julgåva
Årets julgåva på 10 000 kronor gick till
Rädda Barnen. Valet föll på organisationen
med anledning av att Svensk biblioteksförening ville uppmärksamma att barnkonventionen från och med den första
januari 2020 kommer att bli svensk lag.
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Sakfrågor i fokus
Under året har Svensk biblioteksförening valt att fokusera sitt opinionsbildande
arbete på i huvudsak följande tre frågor:

Uppvaktning Amanda Lind
Den 10 maj träffade Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder och
Björn Orring, press- och opinionsansvarig, kulturminister Amanda Lind. Syftet med
mötet var att diskutera förslaget till nationell biblioteksstrategi.
Vid mötet framfördes de synpunkter som föreningen lämnat på strategin, man påtalade
vikten av en öppen process under den fortsatta beredningen och att föreningen
kommer vara en aktiv part i den diskussionen. Svensk biblioteksförening har under
många år argumenterat för behovet av en nationell biblioteksstrategi och det är
fortsatt angeläget att sektorn samlar sig kring mål och strategier för det allmänna
biblioteksväsendet.
Den 3 juni träffade ordförande Johanna Hansson kulturminister Amanda Lind för en
hearing på kulturdepartementet med anledning av att förslaget till nationell bibliotekstrategi bereddes på regeringskansliet. Johanna Hansson lyfte fram framför allt tre
områden som bidrog till diskussionen: digitalisering, demografi och demokrati.

Möten med riksdagsledamöter
Generalsekreterare Karin Linder och press- och opinionsansvarig Björn Orring har
under året träffat olika politiska partier i riksdagens kulturutskott, bland andra Lawen
Redar (S), Christer Nylander (L), Lotta Finstorp (M), Roland Utbult (KD), Hans Hoff (S),
Anna Sibinska (MP) med flera.

Sölvesborg
Med anledning av Samstyrets (SD, M, KD och SoL-partiet) omarbetade biblioteksplan för Sölvesborgs kommun, skrev Svensk biblioteksförening under året två mycket
kritiska artiklar om oron angående utvecklingen för biblioteken i den berörda kommunen.
Debattartikeln Stark oro över bibliotekens utveckling i Sölvesborg publicerades i
Sydöstran den 30 oktober.
Svensk biblioteksförening är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för
starka bibliotek. Föreningen kommenterar i normala fall inte enskilda biblioteksplaner
i någon av landets 290 kommuner, men ansåg att det i detta fall var befogat.
Artiklarna finns att läsa i sin helhet på biblioteksforeningen.se:
>> Biblioteken tillhör alla
>> Stark oro över bibliotekens utveckling i Sölvesborg
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Skolriksdagen

NÄR HAR ELEVEN ANVÄNDNING
AV EN SKOLBIBLIOTEKARIE?
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Källkritik

Skolbibliotekarien kan
genom sin kompetens också
stärka skolans:
Värdegrundsarbete
Kvalitetsarbete
Kompetensutveckling

2019 arrangerade SKL (Sveriges Kommuner
och Landsting) Skolriksdagen på StockholmWaterfront Congress Centre 6-7 maj.
På Skolriksdagen samlas vartannat år skolpolitiker och skolledare för att dela kunskap
och inspiration om skolan. 2019 såg Nationella
Skolbiblioteksgruppen (NSG) till att även
skolbiblioteksfrågan fanns med i programmet.
I samband med Skolriksdagen tog Svensk
biblioteksförening fram en affisch för att visa
bredden av den verksamhet en skolbibliotekarie kan bidra till.
Svensk biblioteksförening hade också en
monter under dagarna i maj, vilken hade
besök av politiker från nästan samtliga
riksdagspartier.

Nytt upphovsrättsdirektiv inom EU
Svensk biblioteksförening står för en
upphovsrättslig lagstiftning som möjliggör
bibliotekens uppgift att sprida information
och kunskap. För detta krävs en generell
upphovsrättsreform på europeisk nivå,
både för att anpassa lagstiftningen till
den tekniska utvecklingen och för att
skapa ett mer enhetligt regelverk bland
EU:s medlemsstater.
Efter långa förhandlingar enades EU:s
institutioner under våren 2019 om ett direktiv
som nu ska implementeras i nationell lagstiftning senast 2021. Justitiedepartementet
har tillsatt en referensgrupp för det svenska
genomförandet, som under hösten 2019 och
våren 2020 lämnar kontinuerliga förslag på
hur artiklarna i direktivet ska översättas till
svensk lag. Svensk biblioteksförening deltar
aktivt i det arbetet.
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Remissvar och yttranden
Här sammanfattar vi kort föreningens remissvar och yttranden under året.
Svaren finns i sin helhet på biblioteksforeningen.se

Skärpta straff för de allvarligaste formerna av
immaterialrättsintrång
Svensk biblioteksförening lämnade yttrande kring SOU 2018:6 och
avstyrkte då de föreslagna skärpningarna i upphovsrättslagen.
Föreningen välkomnade visserligen att det nuvarande förslaget inte
innehöll nya bestämmelser om beslag av egendom, men fann alltjämt
att det inte var motiverat att skärpa lagstiftningen inom upphovsrätten
enligt lagrådsremissens förslag.
>> Skärpta straff för de allvarligaste formerna av immaterialrättsintrång

Synpunkter på regeringens forskningspolitik
Svensk biblioteksförening ville att den kommande forskningspropositionen
skulle genomsyras av en förståelse för att forskningsbiblioteken är en
avgörande del i hela forskningsprocessen och att forskningsbiblioteken
därmed är en avgörande beståndsdel i ekosystemet för forskningsinformation, bl.a. genom hantering och kvalitetssäkring av information
och metadata.
Föreningen ville särskilt lyfta vikten av att forskning behöver bli tillgänglig
för de som är beroende av att kunna ta del av och återanvända forskningsresultat och forskningsdata även utanför akademien, både inom sjukvården
och skolan. Föreningen påpekade även att inte alla vårdgivare har möjlighet
att ta del av dyra avtalspaket för vetenskapliga tidskrifter, vilket kan leda till att
vård och behandlingar inte baseras på aktuell och kvalitetssäkrad forskning.
Föreningen skrev även att i en förstudie om skolbibliotekens och folkbibliotekens roll i ett öppet vetenskapssystem hade skolbibliotekarier vittnat om
att eleverna möttes av de vetenskapliga publikationernas betalväggar när
de försökte söka källmaterial till sina arbeten. Detta rimmar illa med de stora
satsningar som gjorts inom skolan på källkritisk granskning och medie- och
informationskunskap.

Reformerad upphovsrätt
Då arbetet med att implementera EU:s upphovsrättsdirektiv i svensk
lagstiftning pågick när detta remissvar författades, menade föreningen
att det måste göras på ett sätt som skulle komma att ge största möjliga
utrymme åt det samlade biblioteksväsendet till att bidra till innovation,
tillgängliggörande av samlingar, kunskapsspridning och det livslånga
lärandet.
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Myndigheternas informationsförsörjning
Föreningen skrev också att statliga myndigheters anställda behöver likvärdig
tillgång till vetenskaplig information för att kunna fatta informerade beslut,
tillhandahålla korrekt information och förankra sitt arbete i vetenskapliga
metoder och teorier, att det är av stor vikt att anställda på statliga myndigheter
har tillgång till korrekt, kvalitetsgranskad och uppdaterad forskning för att
kunna utföra sitt uppdrag och att det därför måste ställas tydligare krav på
myndigheternas informationsförsörjning.
>> Synpunkter på regeringens forskningspolitik

Rapporten Demokratins skattkammare – Förslag till en
nationell bibliotekstrategi
Svensk biblioteksförening ser fram emot att regeringen kommer att fastställa en strategi för det samlade biblioteksväsendet. Föreningen anser att
det behövds en tydlig färdriktning med konkreta åtgärder så att biblioteken
kommer att ges bättre förutsättningar att vara en kraft för förändring för
individen och samhället.
I förslaget till nationell biblioteksstrategi finns åtgärder som skulle innebära
en långsiktig förstärkning av biblioteksväsendet. Svensk biblioteksförening
delar helt bedömningen att det finns behov av mer resurser inom sektorn i
sin helhet. Föreningen delar också bedömningen om det kloka i att använda
dessa ökade resurser på ett strategiskt sätt för användarnas bästa. Alla områden som strategin lägger förslag kring är vidare sådana där det behövs
framåtsyftande åtgärder för vårt gemensamma biblioteksväsende.
>> Rapporten Demokratins skattkammare – Förslag till en nationell biblioteksstrategi

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning
av högskolan (SOU 2019:6)
Svensk biblioteksföring framhöll att det var positivt att utredningen uppmärksammade att det nuvarande resurs- och meriteringssystemet inte främjade
omställningen mot ett öppet vetenskapssystem och att man därför måste
frångå de nuvarande kvalitetsindikatorerna kring publiceringar och citeringar.
Föreningen såg också mycket positivt på att utredningen ansåg att öppen
tillgång till vetenskapliga publikationer var en högt prioriterad fråga.
Föreningen önskade därför att berörda parter ska arbeta proaktivt med
att uppnå de mål kring öppen vetenskap som regeringen fastslagit i bl.a.
propositionen ”Kunskap i samverkan” och i Nationell färdplan för det
europeiska forskningsområdet 2019–2020.
Föreningen ville särskilt lyfta de utredningar som Kungliga biblioteket har
genomfört i sitt uppdrag att samordna arbetet med att införa principer för
att främja öppet tillgänglig vetenskaplig publicering samt Vetenskapsrådets
36

motsvarande uppdrag kring öppet tillgängliga forskningsdata. Föreningen
ansåg att det var av största vikt att dessa principer nu får förutsättningar att
genomföras.
>> En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)

Promemoria om sänkt mervärdesskatt på elektroniska
publikationer
Svensk biblioteksförening ställde sig bakom förslaget att införa en enhetlig
moms på böcker, tidningar och tidskrifter, oavsett i vilket format användaren
får tillgång till dem. En sådan utveckling ansåg föreningen skulle vara positiv
eftersom exempelvis e-böcker inte längre skulle diskrimineras jämfört med
fysiska böcker. Förslaget tyckte föreningen också låg i linje med att främja
digitaliseringens möjligheter.
>> Promemoria om sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer

Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra
brott (Ds 2019:1)
Svensk biblioteksförenings yttrande begränsade sig till avsnitten som
berörde tillträdesförbud till bibliotek.

Sammanfattande synpunkter
Svensk biblioteksförening avstyrkte förslaget om en lag om tillträdesförbud
till bibliotek.
Utredaren lämnade ett förslag om tillträdesförbud till bland annat bibliotek
som ska omfatta personer över 15 år och som längst gälla för ett år. Utredarens egen bedömning var dock att ”det inte föreligger tillräckligt starka skäl
för att införa en reglering som ger möjlighet att vid straffansvar stänga ute
personer från varken butiker, simhallar eller bibliotek. Utredaren förordar
därför att en sådan reglering inte ska införas.” Det fanns väldigt goda skäl
för att hålla med om utredarens slutsatser.
Bibliotek ska vara en plats dit alla kan känna sig välkomna och på ett tryggt
sätt ta del av bibliotekens samlade utbud av medier och aktiviteter. En grundläggande rättighet i den svenska bibliotekslagen är att de är öppna för alla.
Biblioteken har inte heller några inpasseringskontroller. Alla invånare ska
känna sig välkomna till biblioteksrummet. Att genom ett domstolsutlåtande
porta människor från bibliotek skulle därför inte bara vara en inskränkning av
den grundlagsstadgade rörelsefriheten, utan även hindra den enskildes rätt
till biblioteksverksamhet. Dessutom är biblioteken ofta vallokal, vilket gör
ett tillträdesförbud än märkligare, ansåg föreningen.
>> Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1)
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Samarbeten och undersökningar
Nationella skolbiblioteksgruppen
Under året har Svensk biblioteksförening också fortsatt sin sammankallande roll i Nationella
Skolbiblioteksgruppen, NSG. NSG är ett nätverk av svenska organisationer som samverkar
på nationell nivå för att skolbiblioteken ska bemannas, stärkas och utvecklas. Gruppen är
en nationell resurs för kunskapsutbyte i skolbiblioteksfrågor.
NSG deltog under Skolriksdagen, som vartannat år anordnas av SKL och såg till att skolbiblioteksfrågan fanns med i programmet. NSG:s representanter höll i ett välbesökt
seminarium, där Elisabeth Fridsäll Emilsson redogjorde för resultaten av den studie som
Linköpings kommun genomfört kring effekterna på resultaten i källkritik i de nationella
proven, hur det såg ut för skolor med fackutbildad bibliotekarie och utan. Cecilia Persson,
Linköpings kommun, berättade, från en skolledares synpunkt, om hur skolbibliotekarien
kan vara ett stöd i skolans utvecklingsarbete, med fokus på läsning, medie- och informationskunnighet och digitalt kunniga elever. Hon avslutade med att betona att skolbibliotekarien måste vara en del i det systematiska kvalitetsarbetet.
Som sammankallande till NSG är föreningen även med och delar ut priset Årets skolbibliotek.
Nytt för året var att NSG inte gick ut med tre nominerade först utan juryn utsåg direkt en
vinnare och två hedersomnämnanden i början av september. Mer om utdelningen av
priset för Årets skolbibliotek finns att läsa under rubriken Årets skolbibliotek.
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Rapporter och undersökningar
För det demokratiska samhällets utveckling
Svensk biblioteksförenings rapport För det demokratiska samhällets utveckling
– bibliotekslagen enligt lagstiftaren, sammanfattar motiven till bestämmelserna
i bibliotekslagen (2013:801).
Syftet med rapporten var att lyfta fram vad riksdag och regering velat uppnå
med lagen och att tydliggöra vad den handlar om bortom de ibland korthuggna och något tekniska formuleringarna i olika paragrafer.

MIK och bibliotek – en lägesrapport
Biblioteken är centrala aktörer för ökad medie- och informationskunnighet, MIK.
I rapporten presenterades genom tre exempel från Karlstad, Sundsvall och
Stockholm hur bibliotekarier inom olika typer av bibliotek stärkte MIK hos sina
användare. Tankar kring biblioteken och MIK gavs också av två kunniga veteraner inom området, Ann Wiklund och Marika Alneng. Även den biblioteks- och
informationsvetenskapliga forskningen stod stark inom MIK-området. Fem
forskare intervjuades om forskningsläget. Rapporten var till viss del en uppföljare till antologin ”Medie- & informationskunnighet – en forskningsantologi”.
Rapportförfattare är Ingela Hofsten.
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Byggboom
I var femte kommun kommer ett nytt bibliotek att invigas under de närmaste
fem åren. I ytterligare nästan lika många kommuner är det möjligt att ett nytt
bibliotek invigs under samma period. Det visade en undersökning som Svensk
biblioteksförening genomförde och presenterade i december 2019.
Rapportförfattare är Thord Eriksson/Thord Eriksson Media.
Undersökningarna går att läsa i sin helhet på biblioteksforeningen.se
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Årets skolbibliotek
Alléskolan i Åtvidaberg blev Årets skolbibliotek 2019
Vid seminariet Prisat vare skolbiblioteket! på årets Bokmässa i Göteborg, och som
arrangerades av Nationella Skolbiblioteksgruppen och Svensk biblioteksförening
fick Alléskolan, Åtvidaberg, motta diplom som Årets skolbibliotek 2019.
Diplomet överlämnades av energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.
Juryns motivering löd:
”En väl strukturerad och integrerad verksamhet som är tydligt kopplad till målen i
läroplanen. Höga ambitioner för alla elever oavsett deras skilda förutsättningar samt att
utvecklingen följs upp och stöttas på flera olika plan. Inom MIK har de pilotklasser skolan
satsat på uppvisat bra resultat i nationella prov. Detta bygger skolbiblioteket nu vidare på
för progression mellan årskurserna. Trots de utmaningar som möter en skolhuvudman i en
mindre kommun, förmår skolbiblioteket erbjuda en uthållig och långsiktig verksamhet som
ger kunskap, kraft, glädje och inspiration till både elever och personal.”
Juryn för Årets skolbibliotek delade också ut två hedersomnämnanden som gick till:
Gymnasieskolan Spyken i Lund och Stapelbäddsskolan i Malmö.
Alléskolan fick efter prisceremonin beskriva den imponerande bredden i arbetet för att
göra eleverna medie- och informationskunniga.
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Läslov
Vecka 44 var det dags för Läslov, ett brett läsfrämjande samarbete som drivs av Läsrörelsen och
Nätverket Läslov, där föreningen ingår. Inför veckan skickade Svensk biblioteksförening och
IBBY Sverige ett brev om bibliotek och läsfrämjande till de förtroendevalda med presidieposter
i kulturnämnder eller motsvarande i landets samtliga kommuner samt ledamöter i riksdagens
kulturutskott. Generalsekreterare Karin Linder skrev också en debattartikel i frågan i
Aftonbladet i anslutning till läslovsveckan.
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DEBATT
”Känner ni Gittan? Hon som i Pija Lindenbaums fantastiska
bilderbok gick vilse i skogen och träffade gråvargarna.”
Det var i 2015 år regeringsförklaring som Stefan Löfven talade om vikten
av läsning. ”Få saker är så viktiga och enkla som att läsa för våra barn”
deklarerade statsministern.
Fyra år senare är det höst och rapporterna duggar tätt. Statens medieråd,
Internetstiftelsen med flera har gjort sina årliga statistiska avstämningar.
Läsning, och framförallt barns läsning, har stått i fokus.
Kanske är det just det faktum att vi lär oss läsa under barndomen och har en
personlig, ofta lustfylld, erfarenhet av läsningens magi som gör att rapporter
om förändrad eller minskad läsning skapar oro, panik och krav på snabba
åtgärder.
Undersökningar har i flera år visat att barn och ungas läsande förändrats
och att läsandet och läsförmågan sjunker. Läsförmåga är en absolut förutsättning för att vara delaktig i samhället. Halkar läsförmågan efter i vissa
grupper skapas klyftor mellan individer och grupper. Skillnader som
består hela livet.

43

Att lära sig läsa är ett stort steg mot självständighet och vuxenliv.
Men det tar tid och är en kunskap som måste underhållas. Lösningen
på detta är inte att ropa kris och panik, utan att jobba långsiktigt.
De svenska folkbiblioteken har uppdraget att arbeta läsfrämjande.
Detta görs utifrån bibliotekariens expertis och lokala förutsättningar.
Flera folkbibliotek samarbetar med förskolor för att tidigt bidra till
språkutveckling. Projektet Bokstart görs gemensamt av folkbibliotek
och barnhälsovård för att stötta föräldrar med små barns språkutveckling.
Folkbiblioteken ger oss alla enkel tillgång till medier i olika format och
språk, oavsett funktionsförmåga. Barnbibliotekarierna på folkbiblioteken
hjälper barn och unga in i läsandet och vidare i den egna läsutvecklingen
utanför skolan. Under 2017 stod biblioteken för hela 69 procent av de
läsfrämjande insatserna under läslovet.
Snart är det läslov igen och förhoppningsvis skapas det under denna
vecka nya läsvanor genom alla de insatser biblioteken erbjuder. Men,
herr statsminister, för att fler ska lära känna Gittan krävs både strategi
och taktik.
Regeringen har lovat att Läslyftet ska genomföras. Det är bra.
Men det räcker inte.
Sverige har en lång bibliotekstradition med institutioner byggda på
kompetens och erfarenhet. Biblioteksväsendet är uppbyggt för att ge
individen professionellt stöd genom hela livet. Det är en unik kedja av
bibliotekarielett arbete, från det att vi utvecklar språket, till ålderdomens
läsande. När vi lärt känna Gittan ska vi utvecklas vidare i läsandet.
För att biblioteken ska fylla den funktionen framgångsrikt krävs en god
bemanning. Biblioteken måste ges rätt resurser. Vackra ord räcker inte.
Sverige behöver utbildade bibliotekarier i skol- och folkbibliotek.
Vi behöver fler utbildade barnbibliotekarier.
Vi behöver helt enkelt en framåtsyftande bibliotekspolitik. Tyvärr får
vi mest ta del av rapporter om neddragningar och sänkta ambitioner.
Samtidigt sjunger väldigt många folkvalda, i olika partier och i olika
politiska församlingar, bibliotekens lov. Det är provocerande tomt på förslag. Deklarationer blir till meningslösa ord och skapar inga läsmirakel.
En bra början för beslutsfattare som vill arbeta framåtsyftade är:
Besök ert lokala folkbibliotek under läslovet! Ta fram en långsiktig
politik för läsfrämjande och bibliotek. Då tar ni ert ansvar för att fler
ska lära känna Gittan.
Karin Linder
Generalsekreterare Svensk biblioteksförening
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