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Styrelsen genomförde under året ett fysiskt 
möte, ett av våra expertnätverk genomförde  
en ”traditionell” nätverksträff, och en fysisk  
konferens, Forskardagen, genomfördes med 
deltagare på plats. Att tillsammans med andra 
sitta i fysiska rum för att lyssna, samtala och 
utvecklas var även detta år en sällsynt lyx.

I vår digitala verksamhet deltog 400 personer 
i föreningens branschdagar i mitten av maj 
och responsen var övervägande positiv under 
såväl pågående konferens som i utvärderingen 
efteråt. Våra 23 expertnätverk hade över 1.000 
deltagare på sina träffar – en kraftig ökning från 
tidigare år. Föreningen fortsatte med live- 
sändningar via Facebook och ett tiotal genom-
fördes om olika biblioteksrelaterade frågor. 

Under pandemins första år tappade föreningen 
en hel del medlemmar, vilket inte är så för-
vånande mot bakgrund av att verksamheten 
till stor del ställts om. Därför är det positivt att 
denna utveckling inte fortsatt, utan att vi kan 

Förord

2021 inleddes med att folkbiblioteken i många 
kommuner var stängda. Orsaken var till stor 
del bristfälligt samordnade rekommendationer 
från Folkhälsomyndigheten och regeringen. 
Även om dessa snabbt upphävdes tar det som 
bekant tid att ställa om verksamhet. Omställ-
ning var också det som fortsatt präglade 2021. 
Under året åkte kurvan över smittade och sjuka 
upp och ner och i spåren av det följde varia-
tioner av restriktioner och rekommendationer 
som påverkade biblioteksvardagen.  
I december 2021 föreslogs också möjligheten 
att införa vaccinbevis i olika verksamheter. Den 
här gången fanns lyckligtvis inte förslag som 
skulle inskränka bibliotekens verksamheter.  
En lärdom av pandemin är förhoppningsvis  
bibliotekens betydelse – framför allt i tider av kris.  
 
Så 2021 blev ännu ett år där många av oss 
spenderade mycket tid framför våra skärmar, 
där vi skötte våra kontakter med kollegor,  
användare och omvärld. Svensk biblioteks- 
förenings verksamhet var inget undantag. 
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notera en svag ökning. En viktig uppgift är att, 
när pandemin väl är över, försöka få tillbaka 
medlemmar som lämnat oss, men lika mycket 
att rekrytera nya. Vi behöver många medlem-
mar, såväl enskilda som institutionella, för att 
fortsatt vara en stark röst för sektorn.

Årsmötet 2020 beslutade att föreningen under 
2021 särskilt skulle prioritera hbtq+-frågor och 
ta fram underlag till insatser för målgruppen. 
Ett konkret resultat blev en ”Guide för biblio- 
tekens arbete med hbtq+”, som även översattes 
till engelska och presenterades vid IFLA WLIC  
i augusti. Detta är bara ett exempel på när  
medlemmarnas engagemang får praktiskt  
genomslag på biblioteksgolvet, men också 
i vårt opinionsbildande och internationella 
arbete.

I januari 2021 presenterades utredningen 
Skolbibliotek för bildning och utbildning, med 
tydliga och väl förankrade förslag för att äntligen 
ge alla elever rätt till bemannade skolbibliotek.  

Under året har mycket av föreningens opinions- 
bildande arbete lagts på att samtala med besluts- 
fattare för att påtala vikten av att gå vidare med 
förslagen. I övrigt arbetade vi bland annat med 
folkbibliotekens ekonomi, upphovsrätt och plikt-
utredningen. Den utlovade nationella biblio-
teksstrategin fick vi dock fortsatt vänta på. 

Det är bara att konstatera att många frågor 
som berör sektorn kräver ett långsiktigt enga-
gemang. Det har vi. Samma långsiktighet vill 
vi se hos beslutsfattare på lokal, regional och 
nationell nivå. Valåret 2022 ska vi lyfta frågor 
som stärker bibliotekens möjligheter att göra 
skillnad för individer, grupper och hela samhället 
och att på det sättet verkligen vara en kraft för 
förändring.

Johanna Hansson
Ordförande i Svensk biblioteksförening

I januari 2021 presenterades utredningen 
Skolbibliotek för bildning och utbildning, 

med tydliga och väl förankrade förslag  
för att äntligen ge alla elever rätt till  

bemannade skolbibliotek. 
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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, eve-
nemang och stipendier bidrar vi till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. 
Vi driver opinion för bättre lagstiftning och resurser. Vi är en del av en internatio-
nell rörelse och vi tror på bibliotek som ett av samhällets bästa svar på framtidens 
demokratiska utmaningar.  
 
Enligt stadgarna är Svensk biblioteksförening en ideell förening som ska 

•  verka för ett effektivt och dynamiskt svenskt biblioteksväsende av  
hög standard,

•  tydliggöra bibliotekens roll i den demokratiska processen och värna  
yttrandefriheten,

•  främja samarbeten mellan alla typer av bibliotek och mellan biblioteken 
och andra institutioner i samhället,

•  tillhandahålla kurerad och kvalitetssäkrad information om vetenskaplig 
och samhällelig informationsförsörjning,

•  främja jämlik tillgång till läsning och bildning,

•  skapa opinion för och sprida kunskap om svenskt biblioteksväsende,

•  stimulera debatt och erfarenhetsutbyte inom svenskt biblioteksväsende,

•  verka för ändamålsenlig utbildning, fortbildning, forskning och utveckling 
inom svenskt biblioteksväsende,

•  stärka och utveckla internationell samverkan inom biblioteksväsendet,

•  främja och lämna ekonomiskt stöd till forskning och utveckling inom  
biblioteksområdet.
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Antal medlemmar
Vid årets slut 2021 hade föreningen 3.187 medlemmar, varav 2.739 enskilda och  
448 institutionella. Jämfört med 2020 är det en ökning med 39 enskilda medlemmar 
och en minskning med 3 institutionella medlemmar under året.  
 
Efter ett år med ett kraftigt medlemstapp stabiliserade sig antalet medlemmar  
under 2021. På grund av pandemin var det dock fortsatt svårt att arrangera och  
delta i fysiska evenemang och på så sätt rekrytera nya medlemmar. Flertalet av  
föreningens medlemsförmåner, såsom resestipendier och rabatter på evenemang, 
har även under 2021 frusit inne på grund av pandemin.

Oxtorgsgränd 2    
111 57 Stockholm   
Tel: 08-545 132 30   
info@svbib.se    
biblioteksforeningen.se
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2021
3 187 medlemmar

2 739 enskilda

448  
institutionella

2020
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 2021 hölls digitalt den 20 maj. Två ledamöter i styrelsen 
avtackades: Helena Kettner Rudberg, som suttit sina tre mandatperioder och 
Eleonor Grenholm som lämnade styrelsen efter ett år, då hon bytte tjänst.
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Styrelsens sammansättning  
efter årsmötet

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

Ledamöter
Lisa Petersen, förste vice ordförande 
Invald 2018, omvald 2020 
Bibliotekschef, Södertörns högskola 
 
Leif Mårtensson, andre vice ordförande 
Invald 2019, omvald 2021  
Ledningskoordinator, Kulturförvaltningen  
Umeå kommun

Pelle Snickars
Invald 2016, omvald 2018 och 2020 
Professor, Umeå universitet 
 
Malin Ögland 
Invald 2017, omvald 2019 och 2021
Universitetsadjunkt, Högskolan i Borås 

Eva Häusner 
Invald 2019, omvald 2021
Enhetschef, Kungliga biblioteket 
 
Abdullatif Haj Mohammad 
Invald 2020 
Bibliotekspedagog, Sundsvall 
 
Jonas Holm 
Invald 2020 
Senior Associate, MarLaw AB 

Nick Johnson Jones 
Fyllnadsvald 2020, omvald 2021 
Konst- och bibliotekschef, Huddinge 

Jenny Lindberg
Invald 2021
Universitetslektor, Högskolan i Borås

Daniel Forsman
Fyllnadsvald 1 år 2021
Stadsbibliotekarie Stockholm 
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Valberedningens sammansättning efter årsmötet
Susanne Hägglund, bibliotekschef, Härnösand bibliotek, sammankallande
Cecilia Gärdén, konsulent bibliotek, Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen
Jonas Petersson, bibliotekarie, SLU-biblioteket, Uppsala
Ellen Folin, mångspråksbibliotekarie, MTM, Malmö
Anette Widenberg Helgesson, samordnande skolbibliotekarie, Bollnäs

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 
Elza Zandi, webbredaktör och ansvarig sociala kanaler
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. På grund av det fortsatta läget med covid-19 under 2021 
upprätthöll nätverken sin verksamhet till nästan uteslutande del genom att träffas 
digitalt. Det var endast en nätverksträff som genomfördes fysiskt och det var  
expertnätverket för studenter med läs- och skrivnedsättning som hade sin träff på  
Södertörns högskolebibliotek. 20 nätverksträffar under året lockade närmare 1.000 
deltagare. Nästan en fördubbling av deltagarantalet jämfört med föregående år!   

Expertnätverk vid utgången av 2021
 
Barn- och ungdomsbibliotek – 358 medlemmar 

Bibliotek och upphovsrätt – 166 medlemmar 

Bibliotek som har Äppelhyllor – 194 medlemmar 

Bibliotekens arbete med HBTQ+ – 274 medlemmar 

Bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända –  336 medlemmar 

Bibliotekens lärandemiljöer – 284 medlemmar

Bibliotekens arbete med teckenspråk – 9 medlemmar

Bibliotekens roll inom totalförsvaret – 18 medlemmar

Biblioterapeutiska arbetssätt – 10 medlemmar

Digitala bibliotekstjänster – 437 medlemmar 

Folkbibliotekschefer – 159 medlemmar 

Fängelsebibliotek – 57 medlemmar 

För, med och om nationella minoriteter och urfolket samerna – 70 medlemmar   

IFLA – 166 medlemmar 

Kommunikation på bibliotek – 151 medlemmar 

Mobil biblioteksverksamhet – 170 medlemmar 

Service till studenter med läs- och skrivnedsättning – 129 medlemmar 

Skolbibliotek – 350 medlemmar 

Specialbibliotek – 176 medlemmar 

Studerande och nya bibliotekarier – 220 medlemmar 

Tekniska universitetsbibliotek – 50 medlemmar   

Tidningar och tidskrifter på folkbibliotek – 84 medlemmar 

Verksamhetsutvecklande metoder – 326 medlemmar

Nätverken för Bibliotek och Agenda 2030, Företagsservice på bibliotek samt Ämnesbibliotekarier 
inom socialt arbete, sociologi och genusvetenskap, NISSAG lades ner under året. Nya nätverk som 
tillkom är nätverken för Bibliotekens arbete med teckenspråk, Bibliotekens roll inom totalförsvaret 
samt Biblioterapeutiska arbetssätt.
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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 möjliggöra 
en minskad administration och föreningsorganisatoriska krav, där så önskas. Sedan regionförening 
Södra Svealand under 2020 ombildades till regionavdelning följde under 2021 regionförening Sydost 
efter och blev även de en avdelning. Föreningen har sedan 2017 dessutom en vilande regionförening.  

Aktiva regionföreningar/ -avdelningar vid utgången av 2021  

Västerbotten 
245 medlemmar 
Ordförande: Annika Eriksson, Umeå kommun  

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

Södra Svealand  
105 medlemmar 
Kontaktperson: Cajsa Broström,  
Region Västmanland

Väst 
425 medlemmar 
Ordförande: Lisa Larsson, Samhällsvetenskapliga  
biblioteken, Göteborgs Universitet 

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

Sydost  
87 medlemmar 
Ordförande: Anna Thordstein,  
Statens maritima muséer

Skåne 
411 medlemmar 
Ordförande: Susann Ek,  
Landskrona stad
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Medlemskommunikation
Fokuserat arbete med sociala medier
Under 2021 har föreningen fortsatt ha en 
hög närvaro i sociala medier och nådde 
exempelvis över 5.000 följare på Instagram. 
Föreningen har också fortsatt utvecklingen av 
mer rörligt innehåll till de sociala kanalerna.  
Föreningen finns idag på Facebook, 
Instagram, Twitter samt LinkedIn.  
 

Live från föreningen 
Under 2021 fortsatte föreningen med live- 
sändningar via Facebook i ett antal aktuella 
frågor såsom skolbibliotek, SOM-institutets 
mätning om bibliotek, föreningens rapporter, 
Biblioteksdagarna och vinnare av Bengt  
Hjelmqvists pris.
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Biblioteksbladet
Biblioteksbladet är föreningens medlemstidning 
med uppgiften att vara Sveriges ledande organ 
för en levande och ifrågasättande biblioteksdebatt. 
Tidningen har givits ut sedan 1916 och rapporterar 
löpande om biblioteksfrågor via webb, nyhetsbrev 
samt fyra fördjupande nummer per år. 

  



16 MB



17 MB

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. 

2021 fick följande  
medlemsinstitutioner ta emot  

utvecklingsstöd: 

Biblioteken i Luleå,  
Kultur- och fritidsförvaltningen för projektet  

”Litteratur och skapande” 
 

Bjuvs bibliotek  
för projektet  

”Lättläst för alla”.

Resestipendier
Föreningens resestipendier delas 
normalt ut vid två tillfällen per år, med 
syftet att ge medlemmar möjlighet 
att fördjupa sina bibliotekskunskaper. 
Både enskilda och institutionella 
medlemmar kan söka. På grund av 
pandemin har inga resestipendier 
delats ut under 2021.     

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 genomfördes IFLA 
WLIC digitalt och föreningen delade ut 
ett antal stipendier till detta evenemnang. 
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Föreningens arrangemang

Biblioteksdagarna
Liksom året innan fick 2021 års stora bibliotekskonferens genomföras 
virtuellt. Vi valde också att byta namn på konferensen, från Biblioteks-
dagarna till Svensk biblioteksförenings branschdagar, för att markera att 
det här var något speciellt.
 
Temat för konferensen var ”Omstart”. Vi valde att blicka framåt och ta 
med oss det mesta av det bästa från året som gått. I stället för att prata 
om vad vi hade gjort fokuserade vi på vad vi hade lärt oss under året 
som gått och hur vi kan vidareutveckla oss med hjälp av våra erfarenheter. 
Vad ser vi för utveckling för professionen? Hur prioriterar vi i verksamheten? 
Vilken bibliotekspolitik kommer vi se?  

I tre dagar träffades vi virtuellt med hjälp av en konferensplattform och 
lyssnade på externa talare, workshoppade och bara pratade med varandra 
under rubrikerna “Rollen, Rummet, Politiken”. Förmiddagssändningarna 
leddes av moderator Isobel Hadley-Kamptz och sändes från en studio i 
Stockholm. Branschdagarna fick övervägande positiv respons under såväl 
pågående konferens som i utvärderingen efteråt. 
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Forskardagen
2021 arrangerade föreningen Forskardagen.  
Temat var medierätt, yttrandefrihet och integritet  
och vi riktade oss främst till våra medlemmar som  
arbetar på forskningsbibliotek och/eller som  
arbetar med kommunikation och sociala medier.
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Fotot föreställer Aniarapriset,  
en skulptur av konstnären  
Linnéa Jörpeland.

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt 
obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar 
för alla typer av bibliotek genom att informera om  
bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och  
opinionsbilda samt främja forskning och utveckling.

SVERIGES  
BIBLIOTEKS 

UTMÄRKELSER
2021

VÄLKOMMEN TILL UTDELNINGEN AV

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. 
 
Tidig höst 2021 gavs ett litet fönster till fysiska  
träffar och föreningen beslutade därför att hålla 
prisceremonin för årets vinnare och ett mindre  
antal personer i publiken i slutet av oktober.  
Evenemanget filmades och visades i en klippt  
version på föreningens sociala medier den 11  
november. Ceremonin leddes av kulturjournalisten 
och översättaren Yukiko Duke, och för musik- 
underhållningen stod Anders Lagerqvist och  
Jacob Kellermann.

YUKIKO DUKE
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MOTTAGARE AV  
SVERIGES BIBLIOTEKS  

UTMÄRKELSER  
2021

BENGT HJELMQVISTS PRIS

Christina Larsson,  
Örebro.    

Priset instiftades 1964 och  
utdelas för framstående insatser 

på folkbiblioteksområdet.  
Prissumman är 25 000 kronor.

Jury 2021: 
Karolina Persson,  

Gislaved, ordförande 

Karin Zetterberg 

Sofie Samuelsson,  
Regionbibliotek Stockholm 

Ann Östman,  
Region Gävleborg,  

Verksamhetsutvecklare bibliotek

Thomas C Ericsson,  
Vimmerby

PLAKETTPRISERNA

Jury 2021: 
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

Rasmus Åkerblom och Erik Svetoft   
för boken Underverkligheten. 

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

 
Jakob Wegelius

 för trilogin om Sally Jones.

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

års bästa barn- eller  
ungdomsbok.  

Prissumman är 25 000 kronor.

 
ELSA BESKOW-PLAKETTEN

Johan Egerkrans 
för sin samlade produktion. 

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

Thomas Tidholm  
för sin samlade produktion.  

 

Aniarapriset instiftades 1974  
och utdelas till en svenskspråkig 

författare av skönlitteratur för vuxna. 
Prissumman är 50 000 kronor. 

 Jury 2021 

Elias Hillström,  
Stockholms stadsbibliotek,  

ordförande 

Camilla Carnmo,  
Biblioteksutveckling Blekinge  

Kronoberg 

Daniella Brummer Pind,  
Falkenberg 
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ÅRETS MOBILA BIBLIOTEK

Piteå 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 2021:

Lena Lundberg Vesterlund,  
Luleå kommun, Chef Bibliotek  

och Konst, ordförande 

Birgitta Hellström,  
Biblioteksmuseet Borås

Jessica Pellegrini,  
Stockholms stadsbibliotek

Leif Mårtensson,  
Svensk biblioteksförenings styrelse

Johan Anderung, Hudiksvall,  
representant från föregående års 

vinnare. 

 

COLLIJN-PRISET

Carl-Marcus Melin   
för uppsatsen ”Bland anonyma  
kvinnor, oidentifierade män och  

okända par. En studie om hur kön, 
genus och queer närvaro aktualiseras 

via bildkatalogiseringens praktik”.  

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 2021:

Lisa Olsson,  
Stockholms universitetsbibliotek, 

ordförande 

Pablo Tapia Lagunas,  
Malmö universitetsbibliotek 

Karin Ljungklint,  
Chalmers bibliotek

Katarina Michnik,  
Göteborgs universitetsbibliotek

GRETA RENBORGS PRIS

Världens 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 2021:

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

Barnrättsombuden  
i Västernorrland 

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 2021:

Ann Catrine Eriksson,  
Biblioteksutveckling Sörmland  

(ordförande) 

Karin Grönvall,  
riksbibliotekarie 

Lena Lanéus, Rinkeby bibliotek 

Vendela Carlfjord, Rädda barnens 
ungdomsförbund

Oliwer Karlsson, Youth 2030  
Movement
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Större arrangemang föreningen deltagit i 

Bokmässan 2021 
Under Bokmässan 2021, som detta år var ett 
hybridevent med studiosamtal som spelades 
in den 23–26 september på Svenska Mässan 
i Göteborg och direktsändes på Bokmässan 
Play, arrangerade föreningen två seminarier.

Under seminariet ”Stärkt språkutveckling 
med stärkta skolbibliotek” samarbetade 
föreningen med Nationella Skolbiblioteks-
gruppen och delade även ut priset för Årets 
skolbibliotek 2021 (se mer nedan). 
Vi presenterade även föreningens rapport 
”Läsning på gång! Aktuellt om läsning  
i forskning och bibliotekspraktik”.
 

Årets skolbibliotek  
Utmärkelsen Årets skolbibliotek 2021 tilldela-
des Vallastadens skola, Linköpings kommun.
Priset delas ut av Nationella Skolbiblioteks-
gruppen (NSG), som är ett nätverk av svenska 
organisationer som samverkar på nationell 
nivå för att skolbiblioteken ska bemannas, 
stärkas och utvecklas. I juryn för Årets skol-
bibliotek 2021 har ingått: Svante Tideman, 
Lärarnas Riksförbund, Lena Linnerborg,  
Sveriges Skolledarförbund, Elisabeth  
Ljungdahl, Lärarförbundet, Jenny Nilsson, 
Svensk biblioteksförening, Mikael Nanfeldt, DIK.  

Priset delades ut av utbildningsminister Anna 
Ekström på ett av föreningens seminarier på 
årets Bokmässan.
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Internationellt engagemang 
 

IFLA 
IFLA är en global, oberoende organisation som 
samlar informationsspecialister, bibliotek och 
deras användare. Svensk biblioteksförenings 
IFLA-medlemskap, och våra medlemmars en-
gagemang, innebär att hela den svenska biblio-
tekssektorn tillsammans har en stor möjlighet 
till påverkan internationellt.  
Även under 2021 påverkades IFLA:s årliga kon-
gress, World Library and Information Congress, 
WLIC, av coronarestriktionerna och hölls därför 
digitalt 17-19 augusti. Under kongressens andra 
dag fick Eleonor Pavlov, som är kontaktperson 
för föreningens expertnätverk för bibliotekens 
arbete med hbtq+, möjlighet att presentera 
den guide för bibliotekens arbete med hbtq+ 
som nätverket tagit fram. Guiden översattes till 
engelska och fanns tillgänglig på föreningens 
webb i samband med presentationen.

IFLA:s nya organisation implementerades 
och föreningens generalsekreterare ingår nu 
i Europe Regional Division.

EBLIDA 
Svensk biblioteksförening är medlem i  
EBLIDA, en europeisk organisation som 
arbetar för bibliotek och biblioteksfrågor 
på EU-nivå med fokus på upphovsrätt och 
licensiering. EBLIDA stöttar sina medlemmar 
exempelvis genom att ta fram underlag för 
nationellt påverkansarbete i olika frågor. 
Under 2021 representerades Svensk biblioteks-
förening av Ulrika Domellöf Mattsson i arbets-
gruppen EGIL samt Karolina Andersdotter i 
arbetsgruppen ELSIA. 
 

LIBER 
Svensk biblioteksförening är medlem i LIBER, 
en europeisk samarbetsorganisation för forsk-
ningsbibliotek och relaterade institutioner.  
Organisationen består av över 400 medlem-
mar och har som uppdrag att möjliggöra 
forskning i världsklass. LIBER arbetar aktivt 
med påverkansarbete inom EU, framförallt 
i frågor som rör Open Access, öppna forsk-
ningsdata och upphovsrätt. Genom med-
lemskapet bidrar föreningen till att påverka 
EU-institutionerna och den europeiska rättsut-
vecklingen i dessa frågor. 
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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 2021 hölls istället flera digitala möten 
för att byta erfarenheter och uppdatera varandra om situationen för biblioteken i 
respektive land. 
  

Kenya Library Association 
Under perioden 2010 till 2020 har Svensk biblioteksförening haft ett tätt  
samarbete med den kenyanska biblioteksföreningen, Kenya Library Associa-
tion (KLA). Under 2021 släpptes projektets slutrapport. I rapporten beskrivs 
hur projektet startade, genomfördes och hur det löpande har utvärderats. 
Ansvariga för projektet från föreningens sida har varit Leif Mårtensson, 
Christina Tovoté (-2016) samt Annsofie Olsson (2017 – 2020). 
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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 utredning om stärkta skolbibliotek  
och läromedel med förre utbildningsministern Gustav Fridolin som utredare. 
I januari 2021 presenterade utredningen sina förslag och under våren träffade 
föreningen samtliga riksdagspartier för att samtala om skolbibliotek och föra 
fram föreningens ståndpunkter om förslagen. Utöver att lämna in ett remissvar 
anordnade föreningen också en remisshearing med medlemmar och externa 
parter. Föreningen tog vidare fram kampanjmaterial för medlemmar, skrev  
flera debattartiklar och arbetade under hela året för att uppmärksamma  
behovet av bemannade skolbibliotek. 
 

Folkbibliotekens ekonomi
De senaste åren har vi återkommande sett exempel på försämrade  
ekonomiska villkor för landets 1.100 folkbibliotek. Under våren 2021  
tog därför utredaren Åsa Plesner fram en rapport som undersökte  
denna fråga närmare. Den visade att biblioteken fått försämrad  
ekonomi relativt andra kommunala åtaganden under de senaste 20 åren.  
I samma rapport fanns också nyckeltal för landets samtliga kommuner  
med. Detta underlag användes sedan i direktkontakt med ansvariga  
beslutsfattare inför kommunernas budgetbeslut i juni 2021.
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Bibliotek som medborgarkontor
Under pandemin, när många folkbibliotek 
stängde sina lokaler eller kraftigt minskade 
servicen, blev det tydligt att det fick negati-
va konsekvenser för många människor som 
var beroende av sitt bibliotek för att få hjälp 
med myndighets- eller bankärenden. För att 
undersöka omfattningen och synliggöra detta 
tog föreningen fram rapporten Bibliotek 
som medborgarkontor? som presenterades 
i oktober. Rapporten skickades ut till ansva-
riga beslutsfattare i landets kommuner och 
utgjorde underlag för rundabordssamtal med 
inbjudna politiker som genomfördes under 
senare delen av hösten.

Upphovsrätt 
Arbetet med att implementera EU:s upp-
hovsrättsdirektiv, som var kraftigt försenat, 
fortsatte under 2021. I oktober presenterades 
en promemoria med ett samlat förslag hur 
upphovsrättsdirektivet ska implementeras i 
svensk lagstiftning. Föreningens remissvar var 
en slutpunkt på ett flera år långt arbete för 
att föra fram bibliotekens röst i denna fråga. 
Föreningens utgångspunkt har hela tiden varit 
att det finns ett stort behov av att modernise-
ra upphovsrätten på EU-nivå och att hänsyn 
måste tas så att alla ges rätt till fri tillgång till 
information och kunskap. 

Under denna tid har föreningen samtalat med 
europaparlamentariker, företrädare för reger-
ingen, riksdagsledamöter och haft ett givande 
samarbete med många olika organisationer 
som på olika sätt företräder användarperspek-
tivet. Svensk biblioteksförening har också varit 
en av de organisationer som utgjort referens-
grupp till justitiedepartementet. 

Bibliotek som  
medborgarkontor?
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Remissvar och yttranden 
Under 2021 svarade föreningen på sex remisser:  
 

• Promemorian Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra  
spridning av sjukdomen Covid-19 

• Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:13)

• Papper, poddar och …  
Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial (SOU 2021:32)

• Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44) 

• Upphovsrätten på den digitala inre marknaden (Ds 2021:30)

• Promemorian Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra  
verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och  
förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna.

Remissvaren finns i sin helhet på www.biblioteksforeningen.se 
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Läsning på gång!

www.biblioteksforeningen.se

2120

1716
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Rapporter och undersökningar 
Under 2021 gav föreningen ut följande rapporter: 
 

Biblioteken och pandemin
För att få en bättre bild av folk- och region-
bibliotekens arbete under pandemin, bjöd 
Svensk biblioteksförening chefer inom regi-
on- och folkbiblioteken till rundabordssamtal. 
Rapporten Biblioteken och pandemin är en 
sammanfattning och analys av de samtalen.
 

Bildning i en digital tid?
Papers från konferensen Mötesplats Professi-
on – Forskning Umeå universitet 4-5 novem-
ber 2020 presenterades i en rapport med 
titeln Bildning i en digital tid?.

Guide för bibliotekens arbete  
med hbtq+
Under året som gått har Svensk biblioteks-
förenings expertnätverk för bibliotekens 
arbete med hbtq+ tagit fram en guide. Med 
en bredd av tips, tankar och erfarenheter är 
syftet med guiden att den ska fungera som 
inspiration för alla verksamma inom biblio-
tekssektorn. Rapporten har också översatts 
och finns i engelsk version.

Folkbibliotekens ekonomiska  
förutsättningar sedan år 2000
Sverige har omkring 1.100 folkbibliotek. 
Tillsammans är de vår mest besökta gemen-
samma mötesplats. Folkbiblioteken finns inte 

Biblioteken  
och pandemin

Bildning i en 
digital tid?
 

 
Papers från konferensen  
Mötesplats Profession – Forskning 
Umeå universitet 4-5 november 2020
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enbart för att vi ska kunna låna böcker gratis. 
De finns för att ge tillgång till böcker, tidning-
ar, tidskrifter, internet, databaser med mera 
och för att vi ska kunna vara delaktiga demo-
kratiska medborgare. Rapporten går igenom 
de ekonomiska förutsättningarna för landets 
folkbibliotek de senaste 20 åren.

Läsning på gång!
Föreningen vill med rapporten Läsning på 
gång! göra några nedslag i aktuell läsforsk-
ning och ge en inblick i det läsfrämjande 
arbete som bedrivs på folkbibliotek och 
skolbibliotek, men också den regionala biblio-
teksverksamhetens stöd för utveckling av det 
läsfrämjande arbetet.

Bibliotek som medborgarkontor?
Föreningen har i rapporten Bibliotek som 
medborgarkontor? undersökt i vilken ut-
sträckning folkbibliotek fungerar som med-
borgarkontor och om de i så fall har ett uttalat 
uppdrag i frågan från huvudmannen.

Kenya – A decade of cooperation
Slutrapporten över samarbetet med Kenya 
Library Association under åren 2010 – 2020.  

A decade of cooperation 
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Samarbeten 
Nationella skolbiblioteksgruppen  
Även under 2021 har Svensk biblioteksförening 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 kun-
skapsutbyte i skolbiblioteksfrågor. NSG har under året arbetat för att försla-
gen i utredningen ”Skolbibliotek för bildning och utbildning” förverkligas.
 

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 Läs-
rörelsen med elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandel, idrotts-
föreningar, fackliga organisationer, kulturinstitutioner och företag i ett stort 
växande nätverk. 
 

 
 
 

SKOLBIBLIOTEK  
FÖR ALLA!
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Dyslexiveckan 2021 
Dyslexiveckan 2021 ägde rum 4-10 oktober och handlade mycket om kulturliv för 
alla och olika sätt att nå fram till det. Årets tema var ”Kultur för alla - på olika sätt”. 
Föreningen deltog i en paneldebatt på Prins Eugens Waldemarsudde om dyslexi 
och kultur under veckan.

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 informationskunnigheten hos alla i Sverige. Svensk biblioteksförening är en 
av nätverkets medlemmar, jämte ett tjugotal andra intresseorganisationer och 
myndigheter. Under 2021 deltog föreningen i tre digitala nätverksträffar. På 
grund av resursbrist hos samtliga medlemmar i nätverket genomfördes 2021 inga 
samarrangemang för exempelvis Bokmässan eller Internetdagarna. 
 

Bild: Stina Wirsén
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biblioteksforeningen.se


