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Samtidigt som landets bibliotek har fått ställa 
om sin verksamhet efter nya förutsättningar 
har föreningen också gjort det. Styrelsen har 
knappt setts fysiskt under verksamhetsåret 
och kansliets medarbetare har i huvudsak 
arbetat på distans sedan mars 2020. I likhet 
med andra har vi fått tänka om, vilket har  
varit krävande men utvecklande. 

De planerade Biblioteksdagarna i Göteborg 
blev istället föreningens första virtuella  
konferens med 250 deltagare och talare  
från fem länder. Till konferensen Mötesplats 
Profession – Forskning anmälde sig 250  
personer, en rejäl ökning från tidigare år.  
Nätverk och regionföreningar har också ställt 
om till digitala möten. Denna transformation 
har underlättat delar av föreningens verk-
samhet. Det har varit lätt att få kontakt med 
beslutsfattare för digitala möten, vilket har 
förenklat vårt påverkansarbete jämfört med 
tidigare. Vi lyckades även under hösten 

Förord

När Svensk biblioteksförening planerade sin 
verksamhet för 2020 såg vi fram emot ett 
intensivt år med bland annat Biblioteks- 
dagar i Göteborg, möten med beslutsfattare 
i Almedalen och en glittrande prisutdelning 
för att hylla framstående bibliotekarie-
medarbetare och författare. Våra många 
expertnätverk planerade innehållet i sina 
nätverksträffar. Medlemmar förberedde 
stipendieansökningar för att kunna delta 
på IFLA WLIC eller göra en utvecklande 
studieresa. Det såg helt enkelt ut att bli ett 
”vanligt” år. Så blev det inte. I mars tilltog 
spridningen av Covid-19 och efter det blev 
inget sig likt. Föreningens medlemmar har 
sedan dess i sin vardag levt med konse-
kvenserna av pandemin och dess påverkan 
på bibliotekssektorn. Många, och hastigt 
kommunicerade, beslut och rekommen-
dationer har prövat tålamodet och orken, 
men också stimulerat kreativiteten och 
tvingat fram ett digitalt kompetenslyft.
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samla ett stort antal företrädare för sektorn till 
rundabordssamtal för att diskutera pandemins 
effekter för biblioteken, något som hade krävt 
väsentligt mer arbete och kostnader om det 
skulle ha genomförts fysiskt. Utmaningen blir 
att ta med sig det positiva som digitaliseringen  
medfört när pandemin klingar av och vi 
återigen kan genomföra fysiska möten och 
evenemang. Det råder ingen tvekan om att 
det finns ett stort behov av ”riktiga” möten, 
samtidigt som fördelarna med digitaliseringen 
måste bibehållas och utvecklas. Inte minst  
är detta viktigt ur ett medlemsperspektiv. 
Engagerade medlemmar är föreningens  
viktigaste resurs och grunden för att vara  
en trovärdig samhällsaktör. 

Samtidigt som mycket under 2020 har handlat 
om pandemin har vi arbetat vidare med att 
förverkliga innehållet i den vision som fast-
ställdes 2019. Skolbibliotek, stärkta förut-
sättningar för forskning inom biblioteks- och 

informationsvetenskap, reformerad upp-
hovsrätt samt de ekonomiska förutsättning-
arna för biblioteken är några av de frågor där 
vi varit pådrivande gentemot beslutsfattare 
och där vi kan se positiva tecken på att vår 
argumentation får genomslag. Det har blivit 
tydligt under detta pandemins år hur stort 
behovet är av väl fungerande bibliotek, men 
också vilket folkligt engagemang de väcker. 
Det ska vi ta med oss i vårt fortsatta arbete.
 
När vi summerar 2020 är det med många 
erfarenheter och lärdomar att dra nytta av. 
Bibliotek är verkligen en kraft för förändring! 

Johanna Hansson
Ordförande i Svensk biblioteksförening

Det har blivit tydligt  
under detta pandemins år  

hur stort behovet 
är av väl fungerande  

bibliotek ...
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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 erfarenhets- 
utbyte. 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 biblioteks-  
och 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 biblioteks-  
och informationsområdet 

•  främja och lämna ekonomiskt stöd till forskning och utveckling  
inom biblioteksområdet. 
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Antal medlemmar
Vid årets slut 2020 hade föreningen 3 148 medlemmar, varav 2 697 enskilda och 451 
institutionella. Jämfört med 2019 är det en minskning med 247 enskilda medlemmar 
och en minskning med 8 institutionella medlemmar under året.  
 
Efter att ha sett en ökning av antalet enskilda medlemmar under flera år såg vi under 
2020 ett rejält medlemstapp. Eftersom nästan inga fysiska evenemang genomförts 
under 2020 har föreningen inte heller kunnat rekrytera nya medlemmar, vilket normalt 
sker vid exempelvis Bokmässan eller Biblioteksdagarna. Flertalet av föreningens  
medlemsförmåner, såsom resestipendier och rabatter på evenemang, har under 
pandemin också frusit inne.  

2019 år
3 403 medlemmar

2 944 enskilda

459  
institutionella

2020 år
3 148 medlemmar

2 697 enskilda

451  
institutionella
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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 2020 hölls digtialt den 19 maj. Tre ledamöter i styrelsen 
avtackades: Jens Torhauge, som avböjde omval, Lo Claesson, som lämnade  
styrelsen efter att ha suttit de sex år som stadgarna tillåter, samt Anja Dahlstedt 
som lämnade styrelsen i samband med att hon utnämndes till avdelningschef  
på KB. Sedan tidigare hade Karin Grönvall lämnat styrelsen i samband med  
att hon utsågs till Riksbibliotekarie.  
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Styrelsens sammansättning  
efter årsmötet

Johanna Hansson, ordförande
Invald 2018, omvald 2020 
Biträdande överbibliotekarie,  
Uppsala universitetsbibliotek

Ledamöter
Helena Kettner Rudberg 
Invald 2015, omvald 2017 och 2019 
Bibliotekschef, Karolinska universitetssjukhuset 
 
Pelle Snickars   
Invald 2016, omvald 2018 och 2020 
Professor, Umeå universitet 
 
Malin Ögland 
Invald 2017, omvald 2019 
Universitetsadjunkt, Högskolan i Borås 
 
Lisa Petersen, förste vice ordförande 
Invald 2018, omvald 2020 
Bibliotekschef, Mälardalens högskola 
 
Leif Mårtensson, andre vice ordförande 
Invald 2019  
Ledningskoordinator, Kulturförvaltningen  
Umeå kommun 
 
Eva Häusner 
Invald 2019 
Tillförordnad enhetschef, Kungliga biblioteket 
 
Abdullatif Haj Mohammad 
Invald 2020 
Bibliotekspedagog, Sundsvall 
 
Jonas Holm 
Invald 2020 
Advokat, DLA Piper 
 
Eleonor Grenholm 
Invald 2020 
Samordnare, Digitalt först 
 
Nick Johnson Jones 
Fyllnadsvald 2020 
Konst- och bibliotekschef, Huddinge 
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Valberedningens sammansättning efter årsmötet
Susanne Hägglund, bibliotekschef Härnösand, sammankallande 
Annsofie Olsson, Malmö universitetsbibliotek 
Cecilia Gärdén, konsulent, Kultur i väst 
Jonas Petersson, bibliotekarie, Uppsala universitetsbibliotek 
Sebastian Lönnlöv, skolbibliotekarie, Nacka gymnasium 

Kansliets sammansättning vid årets slut
Karin Linder, generalsekreterare 
Maria Bergendal, chefsassistent och kontorsansvarig 
Anna Lindahl, administratör och projektkoordinator 
Karin Martinsson, utredare 
Jenny Nilsson, utredare 
Lisa Gemmel, utredare 
Andrzej Olas, creative director 
Björn Orring, press- och opinionsansvarig 
Elza Zandi, webbredaktör och ansvarig sociala kanaler (föräldraledig) 
Matilda Andreasson, webbredaktör och ansvarig sociala kanaler 
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Vår vision för biblioteksväsendet
Årsmötet 2019 fastställde föreningens vision för hela det svenska  
biblioteksväsendet, vilken fortsatt gäller. 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 www.biblioteksforeningen.se 
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Expertnätverk
 
Vid årets slut fanns det inom föreningen 23 expertnätverk.  
Expertnätverken är aktiva mötesplatser för erfarenhetsutbyte,  
kompetensutveckling och diskussioner kring biblioteksverksamhet. 

Expertnätverk vid utgången av 2020
 
Barn- och ungdomsbibliotek – 293 medlemmar 

Bibliotek och Agenda 2030 – 86 medlemmar 

Bibliotek och upphovsrätt – 158 medlemmar 

Bibliotek som har Äppelhyllor – 159 medlemmar 

Bibliotekens arbete med HBTQ+ – 222 medlemmar  

Bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända – 298 medlemmar 

Bibliotekens lärandemiljöer – 252 medlemmar 

Digitala bibliotekstjänster – 392 medlemmar 

Folkbibliotekschefer – 159 medlemmar 

Fängelsebibliotek – 56 medlemmar 

För, med och om nationella minoriteter och urfolket samerna – 29 medlemmar   

Företagsservice på bibliotek – 38 medlemmar 

IFLA – 151 medlemmar 

Kommunikation på bibliotek – 81 medlemmar 

Mobil biblioteksverksamhet – 99 medlemmar 

Service till studenter med läs- och skrivnedsättning – 105 medlemmar 

Skolbibliotek – 283 medlemmar 

Specialbibliotek – 179 medlemmar 

Studerande och nya bibliotekarier – 155 medlemmar 

Tekniska universitetsbibliotek – 30 medlemmar   

Tidningar och tidskrifter på folkbibliotek – 77 medlemmar 

Verksamhetsutvecklande metoder – 251 medlemmar 

Ämnesbibliotekarier inom socialt arbete, sociologi och genusvetenskap,  
NISSAG – 54 medlemmar 

 
Nätverket för Tecknade serier lades ner under året. Nya nätverk som tillkom är nätverket  
för tekniska universitetsbibliotek samt nätverket för, med och om nationella minoriteter  
och urfolket samerna. 
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expertnätverket  
IFLA

expertnätverket  
för bibliotek och  
upphovsrätt

expertnätverket  
för Barn Bibliotek  
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expertnätverket  
för bibliotekens lärandemiljöer

expertnätverket  
för folkbibliotekschefer

expertnätverket  
för statliga bibliotek

expertnätverket  
för bibliotek som har  
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expertnätverket  
för bibliotekens arbete med 
mångspråk och nyanlända

expertnätverket  
för hbtq-frågor  
på bibliotek

expertnätverket  
för tidningar och tidskrifter  
på folkbibliotek

expertnätverket  
för verksamhetsutvecklande  
metoder

expertnätverket  
för skolbibliotek

expertnätverket  
för bibliotekens digitala  
tjänster

NISSAG – expertnätverket  
för ämnesbibliotekarier inom  
socialt arbete, sociologi och  
genusvetenskap

expertnätverket  
för barn- och  
ungdomsbibliotek

expertnätverket  
för fängelsebibliotek

expertnätverket  
för mobil  
biblioteksverksamhet

expertnätverket  
för service till studenter 
med läs- och skriv- 
nedsättning

expertnätverket  
för studerande och  
nya bibliotekarier
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Regionföreningar/-avdelningar 

Svensk biblioteksförenings regionföreningar och -avdelningar arrangerar bland 
annat föreläsningar och studiebesök, och ger enskilda medlemmar möjlighet att 
bygga upp ett nätverk i sitt lokalområde. Efter beslut på årsmötet 2019 skapades 
från och med 2020 en möjlighet att starta regionavdelningar, eller omvandla  
befintliga regionföreningar till sådana. Syftet med denna förändring är att möjlig-
göra en minskad administration och föreningsorganisatoriska krav, där så önskas.  

Aktiva regionföreningar/ -avdelningar vid utgången av 2020  

Västerbotten 
242 medlemmar 
Ordförande: Anna Swärd  
Bergström

Stockholm, Uppsala och Gotland  
872 medlemmar 
Ordförande: Lisa Åström,  
Rosendals gymnasiebibliotek

Södra Svealand  
100 medlemmar 
Kontaktperson: Cajsa Broström,  
Region Västmanland

Väst 
427 medlemmar 
Ordförande: Lisa Larsson,  
Chalmers bibliotek

Östergötland och Jönköping 
217 medlemmar 
Ordförande: Peter Åkesson,  
Tranås stadsbibliotek

Sydost  
85 medlemmar 
Ordförande: Anna Thordstein,  
Statens maritima muséer

Skåne 
424 medlemmar 
Ordförande: Susann Ek,  
Landskrona stad
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Medlemskommunikation

Fokuserat arbete med sociala medier
Under 2020 har föreningen fortsatt ha en 
hög närvaro i sociala medier med en god 
tillväxt av antalet följare, framför allt på 
Instagram (ökning på drygt 30 procent).  
Föreningen har också utvecklat kompe-
tensen inom digital media och under året 
producerat mer rörlig media. 
 
Under hela 2020, har föreningens Instagram-
konto fortsatt att agera stafettkonto. Större 
delen av året har varje vecka ett bibliotek, en 
bibliotekarie eller annan till föreningen knu-
ten person runt om i Sverige delat med sig 
av sin vardag under en veckas tid. Det mest 
spridda inlägget under 2020 var från Deger-
fors bibliotek, som under sin vecka gladde 
oss med fantastiska klipp från vardagen på 
deras bibliotek. 

Live från föreningen 
Under hösten 2020 gjorde föreningens kansli 
livesändningar via Facebook i ett antal aktuella 
frågor, en aktivitet som fortsätter under 2021. 
Under 2020 diskuterades upphovsrätt, folkbiblio- 
tek på entreprenad samt HBTQ-kalendern. 
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Biblioteksbladet
Biblioteksbladet är föreningens med-
lemstidning med uppgiften att vara 
Sveriges ledande organ för en levande 
och ifrågasättande biblioteksdebatt. 
Tidningen har givits ut sedan 1916 och 
har, som en följd av ett beslut på årsmö-
tet 2019, fått en ny publicistisk inriktning 
med betoning på fördjupning kring frå-
gor i och runtom bibliotekssfären samt 
en ny layout. Samtidigt har en ny webb-
plats utvecklats för att stödja tidningens 
väsentligt utökade nyhetsbevakning. Det 
första numret av den ”nya” tidningen 
presenterades i september 2020. Fram-
över ges tidningen på papper ut fyra 
gånger per år.
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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 åren 
2020–2024 prioriterar styrelsen projekt med en tydlig koppling till föreningens 
vision. Den totala summan för utvecklingsstödet är 300 000 kronor. 

2020 fick följande  
medlemsinstitutioner ta emot  

utvecklingsstöd: 

Göteborgs universitetsbibliotek/Högskolan i Borås/Chalmers för projektet  
”En integrerad modell för omvärldsanalys och kompetensförsörjning 

för universitets- och högskolebibliotek samt utbildningsanordnare inom 
biblioteks- och informationsvetenskap.” 

 
Vadstena bibliotek för projektet 

”Att läsa är ett äventyr! Läsfrämjande rollspel.” 

Kungsörs bibliotek och Vingåkers bibliotek för projektet 
”Människor, kultur & miljö i Västra Mälardalen.” 

Resestipendier
Föreningens resestipendier delas 
normalt ut vid två tillfällen per år, med 
syftet att ge medlemmar möjlighet 
att fördjupa sina bibliotekskunska-
per. Både enskilda och institutionella 
medlemmar kan söka. På grund av 
pandemin har inga resestipendier 
delats ut under 2020.  

IFLA-stipendier 
Som medlem i Svensk biblioteksförening 
kan man söka bidrag för att delta i IFLAs 
årliga konferens IFLA WLIC, eller någon 
annan verksamhet IFLA anordnar. På 
grund av pandemin ställdes IFLA WLIC 
in och därför drogs stipendierna för att 
delta i konferensen tillbaka. 
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2020 fick följande  
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Föreningens arrangemang

Biblioteksdagarna
Coronaåret 2020 fick Biblioteksdagarna ställas in. Istället arrangerade 
Svensk biblioteksförening sin första helt virtuella konferens. 
 
Temat för årets biblioteksdagar var formulerat ”biblioteket som aktör i 
det hållbara samhället”. Trots att Biblioteksdagarna fick ställas in kändes 
frågeställningarna minst sagt högaktuella. Därför diskuterades de här 
frågorna vid en digital konferens som sändes via Zoom den 27 maj. 
 
I STUDIO Meetingpoint i Malmö skapade vi, tillsammans med moderator 
Anders Mildner, en digital knutpunkt för både internationella och svenska 
gäster. Det blev föreläsningar, intervjuer och panelsamtal. Den digitala 
konferensen fick mycket positiv respons i utvärderingen.   

Foto: John Guthed

Live from Malmö

Hållbara samhällen och bibliotek

När? 27 maj 2020 kl 10.00 –16.00
Hur? Via Zoom
Anmälan: www.biblioteksforeningen.se

BJÖRN HEDENSJÖ • MARIE ENGBERG EIRIKSSON  
NINA SIMON • JOHANNA HAVEMANN  
ANDER MILDNER, MODERATOR
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Mötesplats Profession - Forskning 
Mötesplats Profession - Forskning har arrangerats i olika 
skepnader sedan år 2000, då initiativet togs av Borås 
stadsbibliotek och Bibliotekshögskolan vid Högskolan i 
Borås. Sedan 2018 är Svensk biblioteksförening huvud- 
arrangör till denna konferens, som fyller en viktig funktion 
som mötesplats för utbildning, forskning och alla typer av 
biblioteksverksamhet. 
 
Konferensen genomfördes i år helt digitalt, via Zoom. 
Huvudtalare var Sverker Sörlin och Lisa Olsson  
Dahlquist.  Konferensens grund var de 23 papers  
som presenterades och diskuterades i fem parallella 
seminariespår. 
 
Deltagarna lämnade ett högt betyg på konferensen; 
4,03 i genomsnitt, där 5 var bästa betyg. Båda huvud-
talarna omnämndes av många som höjdpunkter, och 
bland paperseminarierna var det många, inom skilda 
områden, som lyftes fram som särskilt intressanta. 

Huvudarrangör: Svensk biblioteksförening
Medarrangörer 2020: Umeå universitet och Högskolan i Borås

BILDNING
I EN DIGITAL
TID?

4-5 NOVEMBER
DIGITAL KONFERENS

ANMÄLAN VIA 
biblioteksforeningen.se 

HUVUDTALARE
SVERKER SÖRLIN
LISA OLSSON DAHLQUIST

SEMINARIESPÅR:
FORSKNING –  PROFESSION – SAMVERKAN
ETT AKADEMISKT LANDSKAP I RÖRELSE
LITTERATUR OCH LÄSNING
SPANING – FÖRÄNDRING – UTVECKLING
”DET DIGITALA” PÅ BIBLIOTEKET

Fo
to

: M
ag

nu
s 

La
up

a
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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. 
 
2020 kunde vi inte bjuda in våra pristagare att motta  
sina utmärkelser inför publik, men vår moderator  
Johan Anderblad gratulerade och samtalat med  
pristagarna på distans. Hela prisutdelningen, med  
intervjuer och andra inslag, spelades in och sändes 
den 12 november via föreningens Facebook-konto.  
Filmen finns också på föreningens webbplats eller 
Vimeo-konto.
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CECILIA BRISANDER OCH BARAKAT ALDAMMAD

SANNA BARSK OCH MALENE JENSENLINA WOLFF

ALEXANDER JANSSON JOHAN EHN JON FÄLLSTRÖM

ANNA HALLPERSMAJA SÄFSTRÖM

ÅRETS MOBILA  
BIBLIOTEK 2020  

GICK TILL  
HUDIKSVALL
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MOTTAGARE AV  
SVERIGES BIBLIOTEKS  

UTMÄRKELSER  
2020

BENGT HJELMQVISTS PRIS

Årets Bengt Hjelmqvist-pris 
delades mellan Cecilia Brisander, 

Stockholm och Barakat  
Aldammad, Lidköping.   

Priset instiftades 1964 och  
utdelas för framstående insatser 

på folkbiblioteksområdet.  
Prissumman är 25 000 kronor.

Jury 2020: 
Lo Claesson,  

Svensk biblioteksförening,  
ordförande 

Karin Zetterberg 

Karolina Persson,  
Gislaved 

Sofie Samuelsson,  
Regionbibliotek Stockholm 

Ann Östman,  
Region Gävleborg,  

Verksamhetsutvecklare bibliotek 

PLAKETTPRISERNA

Jury 2020: 
Johanna Andersson,  

Bäckadalsgymnasiet i Jönköping, 
ordförande 

Staffan Engstrand,  
Norrtälje bibliotek 

Cissi Rosengren,  
Husiebiblioteket i Malmö 

Catharina Sanjay Ohlsson,  
Furulundsskolan Halmstad 

Anne-Marie Körling,  
lärare, författare,  

Sveriges läsambassadör  
2015–2017 

Eva Wahlström,  
universitetslektor  
Högskolan i Borås 

CARL VON LINNÉ-PLAKETTEN

Maja Säfström   
för boken Fantastiska fakta  

om djurungar. 

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.

NILS HOLGERSSON-PLAKETTEN

Johan Ehn  
för boken Hästpojkarna. 

Nils Holgersson-plaketten  
instiftades 1950 och utdelas  
till författaren av föregående  

års bästa barn- eller  
ungdomsbok.  

Prissumman är 25 000 kronor.

 
ELSA BESKOW-PLAKETTEN

Alexander Jansson 
för illustrationerna i boken 

Tassemarker. 

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. 

ANIARAPRISET

Lina Wolff  
för sin samlade produktion. 

Aniarapriset instiftades 1974  
och utdelas till en svenskspråkig 

författare av skönlitteratur  
för vuxna.  

Prissumman är 50 000 kronor.

Jury 2020:

Elias Hillström,  
Stockholms stadsbibliotek,  

ordförande 

Camilla Carnmo,  
Biblioteksutveckling Blekinge  

Kronoberg 

Daniella Brummer Pind,  
Falkenberg 
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ÅRETS MOBILA BIBLIOTEK

Hudiksvall  
kommuns bokbuss 

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 2020:

Lena Lundberg Vesterlund,  
Luleå kommun, Chef Bibliotek och 

Konst, ordförande 

Ellinor Landin,  
Region Gotland 

Birgitta Hellström,  
Biblioteksmuseet Borås 

Helena Kettner Rudberg,  
Svensk biblioteksförenings styrelse 

Annika Wredenberg,  
Torsby, representant från  
föregående års vinnare.  

COLLIJN-PRISET

Anna Hallpers   
för uppsatsen ”Allt förändras och  

förändringarna kommer att fortsätta 
- Om synen på digitalisering och det 

digitala imperativet”   

Collijn-priset instiftades 1995  
och går till den student som skrivit 
fjolårets bästa uppsats inom ämnet 

biblioteks- och informations- 
vetenskap. 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 2020:

Anders Söderbäck,  
Stockholms stadsbibliotek, 

ordförande  

Lisa Olsson,  
Stockholms universitetsbibliotek 

Pablo Tapia Lagunas,  
Malmö universitetsbibliotek 

Karin Ljungklint,  
Chalmers bibliotek 

GRETA RENBORGS PRIS

Jon Fällström 
 Umeå bibliotek 

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.

Jury 2020:

Christer Edeholt,  
Regionbibliotek Västerbotten,  

ordförande 

Thord Eriksson,  
chefredaktör Biblioteksbladet 

Anette Helgesson,  
Bollnäs bibliotek 

Susanne Lindström,  
Komvux bibliotek Lunds kommun 

Mia Dimblad,  
Hässleholms kommun 

BARNRÄTTSUTMÄRKELSEN 
ELEFANTEN

Sanna Barsk  
och Malene Jensen,  

Kiruna bibliotek 

Från och med år 2020 delar  
Svensk biblioteksförening ut Årets 

barnrättsutmärkelse Elefanten.  
Priset ska belöna en verksamhet eller 
en person som i en bibliotekskontext 

föredömligt har arbetat med att stärka 
barns rättigheter, i enlighet med FN:s 

konvention om barnets rättigheter.

Priset instiftades 2019 efter att  
föreningen fått in en motion till  

årsmötet. Priset beslutas av en jury 
och består av ett diplom.

Jury 2020:

Ann Catrine Eriksson,  
Biblioteksutveckling Sörmland,  

ordförande 

Karin Grönvall,  
riksbibliotekarie 

Lena Lanéus,  
Rinkeby bibliotek 

Vendela Carlfjord,  
Rädda barnens ungdomsförbund 

Jenny Nilsson,  
Svensk biblioteksförening 
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Större arrangemang föreningen deltagit i 

Bokmässan 2020 
Under den för året omdanade Bokmässan 
medverkade Svensk biblioteksförening ge-
nom ett webbsänt seminarium, ”Skolbibliote-
karien – elevens guide i bokskogen”, med en 
föreläsning på temat lättläst av professor Åsa 
Wengelin, institutionen för svenska språket 
på Göteborgs universitet. 

Jenny Nilsson, utredare vid Svensk biblio-
teksförenings kansli, ledde seminariet och 
deltog även i panelen i Högskolan i Borås 
seminarium ”Skolbibliotek i världsklass”. 
 

Internetdagarna 
Internetdagarna är en konferens som arrang-
eras av Internetstiftelsen, som bland annat 
ansvarar för den svenska toppdomänen .se. 
Under Internetdagarnas första dag, 23 no-
vember, arrangerade nätverket MIK Sverige, 
där Svensk biblioteksförening ingår, ett spår 
om medier, makt och farligt medborgarskap.  
 

Årets skolbibliotek  
Hvitfeldtska gymnasiets bibliotek i Göteborg 
utsågs till 2020 års vinnare av Nationella 
Skolbiblioteksgruppens utmärkelse Årets 
skolbibliotek. Karin Wessman, som represen-
terade det vinnande biblioteket, tog emot 
priset under den digitala bildningshubben 
på Bokmässan i samband med seminariet 
”Skolbibliotekarien – elevens guide i bok-
skogen”, som samarrangerades av Svensk 
biblioteksförening och NSG. I juryn för  
Årets skolbibliotek 2020 har ingått: Svante 
Tideman, Lärarnas Riksförbund, Lena  
Linnerborg, Sveriges Skolledarförbund,  
Elisabeth Ljungdahl, Lärarförbundet,  
Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening, 
Mikael Nanfeldt, DIK. 
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Internationellt engagemang 
 

IFLA 
IFLA är en global, oberoende organisation 
som samlar informationsspecialister, biblio-
tek och deras användare. Svensk biblioteks-
förenings IFLA-medlemskap, och våra med-
lemmars engagemang, innebär att hela den 
svenska bibliotekssektorn tillsammans har en 
stor möjlighet till påverkan internationellt.  
 
Som så många andra evenemang 2020 
ställdes organisationens stora konferens, 
IFLA WLIC, in. Det digitala årsmötet genom-
fördes istället i november. Till årsmötet hade 
föreningen tillsammans med Norsk bibli-
oteksforening lagt en motion om ändrade 
organisationsformer för den årliga konfe-
rensen WLIC. Motionen gick ut på att IFLAs 
styrelse skulle utreda alternativa och hållbara 
sätt att hålla WLIC i framtiden. Detta genom 
att minska antalet fysiska konferenser till en 
traditionellt anordnad kongress vart tredje 
år och att WLIC i vanliga fall organiseras som 

virtuellt sammanlänkade lokala konferenser. 
Årsmötet biföll motionen. Slutligen tilldelades 
Inga Lundén, föreningens tidigare ordförande, 
IFLAs medalj för sitt mångåriga, internationella 
arbete för att stärka bibliotekssektorn.   
 

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 EBLIDAs styrelse  
sedan 2019.  
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LIBER 
Svensk biblioteksförening är medlem i LIBER, en europeisk samarbetsorga-
nisation 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 rätts-
utvecklingen i dessa frågor. 
 

Nordiskt samarbete 
Svensk biblioteksförening har ett tätt samarbete med övriga biblioteksföreningar 
i Norden. Representanter för föreningarna träffas normalt minst en gång per 
år för att utbyta idéer och erfarenheter, och presentera en nulägesrapport om 
sin förenings och sitt lands verksamhet. Under 2020 hölls istället flera digitala 
möten för att byta erfarenheter och uppdaterare varandra om situationen för 
biblioteken i respektive land. 
  

Kenya Library Association 
Svensk biblioteksförening har sedan 2013 haft ett samarbetsavtal med Kenya 
Library Association (KLA). Med utgångspunkt i IFLAs program ”Building Strong 
Library Associations” arbetar föreningen för att skapa en långsiktigt stabil och 
hållbar biblioteksförening i Kenya.  
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Projektledare från Svensk biblioteksförening har under åren 2017-2020 varit 
föreningens medlemmar Leif Mårtensson, Umeå kommun, och Annsofie  
Olsson, Malmö universitetsbibliotek. I projektgruppen ingår också Björn  
Orring, press- och opinionsansvarig på föreningskansliet. 
 
I samband med 2020 års utgång avslutades ett mer än 10-årigt samarbete 
med KLA. På grund av pandemin fanns det ingen möjlighet att medverka  
fysiskt på deras årliga konferens, men Leif Mårtensson representerade  
föreningen digitalt. Förhoppningen är att under 2021 kunna resa till Kenya  
och formellt avsluta projektet. I samband med detta släpps också en slut- 
rapport om samarbetet. 
 

Föreningens julgåva 
Svensk biblioteksförenings julgåva går i år till organisationen ASSABIL,  
för återuppbyggnad av folkbibliotek i Beirut. 
 
Den 4 augusti i år skedde en stor explosion i hamnen i Beirut, Libanon.  
Explosionen orsakade enorma materiella skador och dödade över  
150 personer. I explosionen förstördes tre folkbibliotek, och Svensk  
biblioteksförenings julgåva kommer att gå till återuppbyggnad av  
dessa, genom den lokala organisationen ASSABIL. 
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Sakfrågor i fokus 
Under året har Svensk biblioteksförening valt att fokusera sitt opinionsbildande 
arbete på dessa frågor: 
 

Skolbibliotek 
Regeringen tillsatte i slutet av 2019 en utred-
ning om stärkta skolbibliotek och läromedel 
med förre utbildningsministern Gustav Fridolin 
som utredare. I januari 2020 startade utred-
ningen sitt arbete och kallade bland andra 
föreningen till ett rundabordssamtal. General-
sekreteraren och berörd utredare deltog 23 
januari i samtal med utredaren och hans kansli. 
Med på mötet var även representanter från 
berörda fackförbund och myndigheter. Under 
2020 har utredningskansliet och berörd utre-
dare haft löpande mail- och telefonkontakt om 
sakfrågor som bemanning, utbildningsplatser 
och statistik. Det har varit ett ömsesidigt  
kunskapsutbyte och en bra process.  
 

Biblioteken och pandemin 
Utöver vård, skola och omsorg och har folkbib-
lioteken varit en av de få offentliga verksam-
heter som i stor utsträckning upprätthållit sin 
verksamhet och varit en del av det offentligas 
frontlinje under pandemin. Biblioteksservicen 

har varierat över landet, mellan kommuner  
och regioner. Likaså har bibliotekens roll i  
kommunernas krisorganisation sett olika ut.  
 
För att få en bättre bild av folk- och region-
bibliotekens arbete under pandemin, bjöd 
Svensk biblioteksförening under hösten in 
chefer inom region- och folkbiblioteken till 
rundabordssamtal. I samtalen framkom stora 
skillnader i hur kommunerna hanterat folk-
biblioteken under pandemin. Sammanlagt 
deltog 26 bibliotekschefer eller represen-
tanter för bibliotek från 23 kommuner från 
Skåne i söder till Västerbotten i norr. Det hölls 
totalt sex rundabordssamtal; tre samtal med 
folkbibliotekschefer och tre med regionbib-
lioteksrepresentanter. Slutsatserna av run-
dabordssamtalen presenteras i en rapport i 
februari 2021. 
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Stängda bibliotek 
Under pandemins inledande fas höll nästan 
samtliga folkbibliotek fortsatt öppet för besö-
kare, men med anpassad verksamhet för att 
förhindra smittspridning. När smittspridning-
en ökade under hösten var det flera folkbib-
liotek som ytterligare inskränkte sin verksam-
het eller stängde för besökare på grund av 
skärpta regionala rekommendationer.    
 
Den 18 december meddelade regeringen 
och Folkhälsomyndigheten att nya restriktio-
ner skulle införas för att bromsa smittsprid-
ningen av Covid-19. Bland uppräkningen av 
de ”icke-nödvändiga” verksamheter som 
pekades ut nämndes landets bibliotek, vilka 
rekommenderades att stänga. 

Effekten blev att i stort sett all folkbiblioteks-
verksamhet i landet stängdes. Några dagar 
senare uppdagades det att rekommendatio-
nerna på regeringens och Folkhälsomyndig-
hetens webbplatser ändrats och nu inte läng-
re nämnde bibliotek bland de verksamheter 

som borde stängas. Anledningen till denna 
förvirring berodde på bristande samordning 
inom Regeringskansliet och Folkhälsomyn-
digheten. Föreningen reagerade starkt på 
detta och generalsekreterare Karin Linder 
blev intervjuad av medier från hela landet. 
Under mellandagarna meddelade också 
många kommuner att de planerade att öppna 
sina bibliotek så snart det var möjligt.  

Upphovsrätt 
Arbetet med att implementera EU:s upphovs-
rättsdirektiv fortgick under året och förening-
en fortsatte att delta i justitiedepartementets 
referensgrupp. Föreningens skickade också 
in ett omfattande remissvar på direktivets 
artiklar 3–12. Under hösten har regeringens 
arbete med den svenska implementeringen 
hindrats på grund av att EU-kommissionens 
riktlinjer för implementeringen av artikel 17 
i direktivet är kraftigt försenat. Direktivet 
måste implementeras i svensk lag senast 7 
juni 2021. 
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KALENDER
2021

KÄRLEK
  FÖRINTELSENS MINNESDAG

Den 27 januari 1945 befriades fångarna på 
Auschwitz, ett av nazisternas största koncentra-
tions- och förintelseläger. Förintelsens minnesdag 
instiftades därför av den svenska regeringen och 
uppmärksammas varje år sedan 1999, 2005  
deklarerade FN dagen som en internationell  
minnesdag över förintelsens offer.

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag V

28 29 30 31 1 2 3 53

4 5 6 7 8 9 10 01

10 12 13 14 15 16 17 02

18 19 20 21 22 23 24 03

25 26 27 28 29 30 31 04

  ALLA HJÄRTANS DAG 
Alla hjärtans dag firas varje år den 
14 februari och är en dag som handlar 
om kärlek och romantik, och firas över hela världen. 
Dagen har sitt ursprung i Valentines day och har 
tagit sig in i de svenska hemmen.

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag V

1 2 3 4 5 6 7 05

8 9 10 11 12 13 14 06

15 16 17 18 19 20 21 07

22 23 24 25 26 27 28 08

GEMENSKAP
KAMP

  INTERNATIONELLA DAGEN MOT  
DISKRIMINERING Internationella dagen mot  
diskriminering är instiftad av UNAIDS.

  INTERNATIONAL TRANSGENDER DAY OF 
VISIBILITY 31 mars är International Transgender 
Day of Visibility

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag V

1 2 3 4 5 6 7 09

8 9 10 11 12 13 14 10

15 16 17 18 19 20 21 11

22 23 24 25 26 27 28 12

29 30 31 1 2 3 4 13

  KÄRLEKENS DAG
Kärlekens dag firas den 3 april varje år och dagen 
ska inte blandas ihop med Alla hjärtans dag. Kärle-
kens dag firas dock på samma vis som Alla hjärtans 
dag, genom att sprida kärlek omkring oss.

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag V

29 30 31 1 2 3 4 13

5 6 7 8 9 10 11 14

12 13 14 15 16 17 18 15

19 20 21 22 23 24 25 16

26 27 28 29 30 1 2 17

LUST

HBTQ 
Vid årsmötet i maj 2020 beslutade  
föreningen att  under 2021 särskilt  
uppmärksamma hbtq-perspektiven  
på alla svenska bibliotek. Som ett  
första steg togs under slutet av 2020, 
tillsammans med fotografen Elisabeth 
Ohlson, fram en kalender för 2021.  
Kalendern skickades till samtliga  
medlemmar strax innan jul.  

I kalendern finns viktiga datum   
för mänskliga rättigheter markerade. 
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  INTERNATIONAL FAMILY  
EQUALITY DAY  I Sverige kallad Regnbågs-
familjernas dag. Fösta söndagen i maj.

  INTERNATIONELLA DAGEN MOT HOMO- 
OCH TRANSFOBI Internationella dagen mot 
homo- och transfobi är alltid den 17 maj.

  PANSEXUAL AND PANROMATIC  
AWARENESS DAY

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag V

26 27 28 29 30 1 2 17

3 4 5 6 7 8 9 18

10 11 12 13 14 15 16 19

17 18 19 20 21 22 23 20

24 25 26 27 28 29 30 21

31 1 2 3 4 5 6 22

STOLTHET  
PRIDE

  VÄRLDSDAGEN FÖR FLYKTINGAR
Världsdagen för flyktingar är en FN-dag.
Världsdagen för flyktingar är alltid den 20 juni.

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag V

31 1 2 3 4 5 6 22

7 8 9 10 11 12 13 23

14 15 16 17 18 19 20 24

21 22 23 24 25 26 27 25

28 29 30 1 2 3 30 26

FÖRTRYCK 
FLYKT

SEX
  Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag V

28 29 30 1 2 3 4 26

5 6 7 8 9 10 11 27

12 13 14 15 16 17 18 28

19 20 21 22 23 24 25 29

26 27 28 29 30 31 1 30

FAMILJ
  Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag V

26 27 28 29 30 31 1 30

2 3 4 5 6 7 8 31

9 10 11 12 13 14 15 32

16 17 18 19 20 21 22 33

23 24 25 26 27 28 29 34

30 31 1 2 3 4 5 35

  BISEXUALITETENS DAG
Bisexualitetens dag är alltid den 23 september.

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag V

30 31 1 2 3 4 5 35

6 7 8 9 10 11 12 36

13 14 15 16 17 18 19 37

20 21 22 23 24 25 26 38

27 28 29 30 1 2 3 39

MOD
  INTERNATIONELLA  

KOMMA-UT-DAGEN
Internationella komma-ut-dagen är alltid den  
11 oktober.

  INTERSEX AWARENESS DAY
ASEXUAL AWARENESS WEEK
Den här veckan infaller Asexual Awareness Week. 
Syftet med veckan är att uppmärksamma  
asexualitet, aromantik och demisexualitet.

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag V

27 28 29 30 1 2 3 39

4 5 6 7 8 9 10 40

11 12 13 14 15 16 17 41

18 19 20 21 22 23 24 42

25 26 27 28 29 30 31 43

OSYNLIGHET

  NO HATE DAY 4 november.

  INTERSEX SOLIDARITY DAY
8 november.

  INTERNATIONELLA DAGEN  
FÖR TOLERANS 16 november.

  MINNESDAG FÖR TRANSPERSONER 
20 november.

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag V

1 2 3 4 5 6 7 44

8 9 10 11 12 13 14 45

15 16 17 18 19 20 21 46

22 23 24 25 26 27 28 47

29 30 1 2 3 4 5 48

VÅLD
  INTERNATIONELLA AIDS-DAGEN

1 december.

  MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNAS DAG  
10  december.

  INTERNATIONELLA EXPECT A BETTER 
TOMORROW-DAGEN 
31  december.

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag V

29 30 1 2 3 4 5 48

6 7 8 9 10 11 12 49

13 14 15 16 17 18 19 50

20 21 22 23 24 25 26 51

27 28 29 30 31 1 2 52

ALLA
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Utökad forskarutbildning inom biblioteks- och  
informationsvetenskap 
Arbetsmarknaden för bibliotekarier är mycket god och antalet lärosäten som utbil-
dar bibliotekarier utökades hösten 2019, när Södertörns högskola antog de första 
studenterna till sitt bibliotekarieprogram. Föreningen ser ett fortsatt behov av att 
utöka studieplatserna inom biblioteks- och informationsvetenskap, inte minst mot 
bakgrund av utlovade beslut om fler bemannade skolbibliotek. Samtidigt råder det 
brist på doktorander och disputerade lärare i biblioteks- och informationsvetenskap. 
Föreningen har därför tagit initiativ till att, tillsammans med de lärosäten som bedriver 
utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap, inleda en dialog som långsiktigt 
stärker forskningen inom området. 
 

Remissvar och yttranden 
Under 2021 svarade föreningen på tre remisser.  

 

 
Remissvaren finns i sin helhet på www.biblioteksforeningen.se 
 
Utöver detta har föreningen också svarat på en skrivelse från MTM om  
tillgänglighetsdirektivets påverkan på biblioteken.  
 

Svensk  
biblioteksförenings  

synpunkter på  
genomförandet av  

artikel 3-–12  
i EU-s nya  

upphovsrättsdirektiv

En mer likvärdig  
skola – minskad  
skolsegregation  
och förbättrad  

resurstilldelning  
(SOU 2020:28) 

Promemoria  
Covid-19-lag  

1 2 3
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En mer likvärdig  
skola – minskad  
skolsegregation  
och förbättrad  

resurstilldelning  
(SOU 2020:28) 

Museers tillgång  
till bibliotek  
och forskning

På vetenskaplig grund

Rapporter och undersökningar 
Under 2020 gav föreningen ut följande rapporter: 
 

Bibliotek, internet och demokrati – en undersökning om  
svenskars digitala kunskaper 
Novus genomförde i slutet av 2019 en undersökning på uppdrag av Svensk  
biblioteksförening och Kungliga biblioteket. Syftet med undersökningen  
var att ta reda på allmänhetens inställning till och kunskap om digitala  
områden som berör sociala medier, integritet och säkerhet på internet.  
Undersökningen berörde också allmänhetens syn på tidningar och att  
betala för nyheter på nätet. 
 

Museers tillgång till bibliotek och forskning  
Svensk biblioteksförening och Kungliga biblioteket har genomfört en  
studie av ett fyrtiotal museer för att kartlägga hur de får den vetenskapliga  
informationsförsörjning de behöver för att uppfylla sitt uppdrag. 
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Hur ser din  
studievardag ut?
En fotoutmaning för studenter  
med funktionsnedsättning  
vid svenska lärosäten

Åsa Forsberg

Hur ser din studievardag ut?  
Expertnätverket för service till studenter med läs- och skrivnedsättning genomförde 
denna undersökning våren 2019 på 12 av de svenska lärosätena. Ett av syftena var 
att få utökad insikt om studenternas situation, ett annat att bibliotekarierna i nätverket 
skulle lära sig mer om UX-metoder. Genom en fotoutmaning och enskilda intervjuer 
har 29 studenter deltagit och delat med sig av sin verklighet. Rapporten presenterades 
på DAISY-konsortiets konferens. 
 

Folkbibliotek på entreprenad  
Vid föreningens årsmöte 2019 togs beslutet att göra en grundlig undersökning 
av folkbibliotek med alternativa driftsformer. Grunden till beslutet var en medlems-
motion, som pekade på att mycket har förändrats kring frågan sedan föreningens 
senaste uppföljning 2011. Den här rapporten svarar på detta uppdrag. För rapporten 
har Tankesmedjan Balans gjort en totalundersökning av hur Sveriges 290 kommuner 
driver sina bibliotek, samt en litteraturstudie. 
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Samarbeten 
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.  
 

Läslov   
Många bibliotek runt om i landet satsar stort på läslovet, som hålls vecka 44 varje år. 
Syftet med läslovet är att främja läsandet och kreativiteten är stor bland biblioteken. 
Läslov är ett brett läsfrämjande samarbete genom Läsrörelsen med elevorganisa-
tioner, bokförlag, bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, fackliga organisationer, 
kulturinstitutioner och företag i ett stort växande nätverk. 
 

Dyslexiveckan 2020 
Dyslexiveckan 2020 ägde rum 5-11 oktober. Årets tema var ”Rätten till begripliga 
texter” eftersom författare och producenter av litteratur, text och information  
behöver lära sig mer om vad som gör en text lättare att läsa och förstå för  
personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 
  

MIK Sverige 
Under 2020 etablerade Statens medieråd det nationella aktörsnätverket MIK Sverige. 
Syftet med nätverket är att genom samverkan mellan aktörer utveckla kunskap och 
effektivisera arbetet inom området och därigenom stärka medie- och informations-
kunnigheten hos alla i Sverige. Nätverket består av 21 aktörer och Svensk  
biblioteksförening är en av medlemmarna i nätverket.
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