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förord
I dagens Sverige drabbas var tredje författare och konstnär av hot, trakasserier, våld, 
stöld eller skadegörelse. För vissa är det en del av vardagen. 250-årsjubileet av den 
svenska tryckfrihetens införande har uppmärksammats i en tid där populismen växer sig 
starkare och där utvecklingen på många områden är alarmerande, både i vår omvärld 
och i Sverige. Censur från staten har ersatts av kulturutövares självcensur för att slippa 
hot och trakasserier. Det är ett verkligt hot mot vår demokrati. 

Samtidigt ser vi också en utveckling där ”fake news” används av krafter som genom lögner 
och osakliga vinklingar vill påverka samhällsdebatten och den politiska utvecklingen. Mitt 
i denna utveckling står biblioteken. För att främja bildning, läsning, digital delaktighet och 
ett källkritiskt förhållningssätt i dagens informationsklimat behövs de mer än någonsin. 

Debatt om vilka åsikter som ska få yttras i biblioteksrummet och vilka medier som ska 
köpas in har blivit en del av biblioteksvardagen. Att beslut i dessa frågor leder till hat och 
hot riktat mot bibliotek och enskilda bibliotekarier är helt oacceptabelt. 

Det är mot denna samhällsutveckling som föreningen under 2016 vände och vred på  
begreppet yttrandefrihet under bland annat Biblioteksdagarna, Almedalen och Bok &  
biblioteksmässan. Lagstiftarens uppdrag att ”verka för det demokratiska samhällets  
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning” måste ständigt 
diskuteras för att kunna omsättas i biblioteksvardagen. Vi måste också vara beredda att 
föra debatten mot krafter som inte respekterar grundläggande mänskliga rättigheter. Jag 
är övertygad om att vi måste tala mer om dessa frågor framöver. Föreningen spelar här en 
viktig roll för att samla människor från bibliotekssektorn för att samtala, öka kunskapen och 
skärpa vår argumentation i dessa frågor. 

Svensk biblioteksförening är en pådrivare för bättre bibliotek. Under 2016 var föreningen 
engagerad i en rad frågor för att bibliotekarier ska få bättre förutsättningar i sin vardag. 
Reformerad upphovsrätt, den nationella biblioteksstrategin, open access, bibliotekens 
arbete med nyanlända, skolbibliotek, digital delaktighet och medie- och informations-
kunnighet (MIK) är några av dessa. Under året var föreningen också remissinstans för ett 
tiotal utredningar. Ledstjärnan för vårt opinionsbildande arbete är som alltid att hävda 
bibliotekens betydelse för att människor ska ges möjlighet att använda sin demokratiska 
rättighet att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt.

En förutsättning för att vi ska vara en stark röst är engagerade och aktiva medlemmar. 
Det är därför glädjande att antalet medlemmar ökade under 2016, att fler expertnätverk 
startats och att två nya regionföreningar har tillkommit. Jag vill rikta ett stort tack till alla 
medlemmar som med sin expertis och sitt engagemang bidrar till att Svensk biblioteks-
förening fortsatt kan vara en stark röst när den behövs som bäst.

  

         Calle Nathanson 
         Ordförande
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Den 27 maj enades EU-ländernas rege ringar 
om att gå över till ett öppet vetenskaps-
system. Beslutet gav förvånansvärt lite eko 
i Sverige men kommer förhoppningsvis att 
leda till ökad öppenhet, innovation och del-
aktighet. Det är glädjande att den svenska 
rege ringen tydligt bejakar utvecklingen och 
vi har stora förväntningar på regeringens 
forskningsproposition som väntas presente-
ras i oktober.

Internet, digitalisering och stora datamäng-
der (”big data”) har fört med sig snabba 
samhälls förändringar. De påverkar inte 
bara tillgången till forskning utan även hur 
forskning bedrivs. Forskning är en ur flera 
synvinklar gränsöverskridande verksamhet; 
den är ofta mångdisciplinär och i grunden 
global. EU:s forskningskommissionär Carlos 
Moedas har lyft fram Open to the World, 
som ett av tre fundament för EU:s forsk-
ningspolitik. De andra är Open Science och 
Open Innovation.

Att forskning som finansieras av skatteme-
del ska vara tillgänglig för alla är en demo-
kratifråga, som har stöd i FN:s deklaration 
om de mänskliga rättigheterna. Öppen  

I dag kontrolleras forskningsresultat av ett fåtal mycket lönsamma  
vetenskapliga förlag. Men övergången till ett mer öppet  
vetenskapssystem har börjat. Nu behöver vi hjälpas åt att göra  
verklighet av visionerna i Sverige, skriver Calle Nathanson,  
Svensk biblioteksförening, och Cissi Billgren Askwall,  
Vetenskap & Allmänhet.

vetenskap gynnar spridning och användning 
av forskningsbaserad kunskap i samhäl-
let, ökar möjligheterna till innovation och 
under lättar för alla att kunna ta del av nya 
rön. Öppen heten kan också bidra till att 
forskare får nya idéer och fler infallsvinklar i 
sin forskning, genom utbyte och dialog med 
andra forskare och olika samhällsaktörer.

I dag kontrolleras forskningsresultat av 
ett fåtal mycket lönsamma vetenskapliga 
förlag. Offentligt finansierad forskning är 
därmed inte tillgänglig för dem som betalt 
för den eller för alla som kan ha använd ning 
av resultaten. Om en student eller forskare 
har tillgång till de senaste kunskapsrönen 
eller ej avgörs av hur stora resurser lärosä-
tet kan lägga på dyra prenumerationer på 
vetenskapliga publikationer. Detta innebär 
naturligtvis en stor ojämlikhet.

För forskare verksamma utanför akademin 
är tillgången till vetenskapliga publikationer 
ofta  obefintlig. Att sakna tillgång till den 
senaste forskningen leder till sämre besluts-
underlag och därmed till att myndigheter, 
organisationer och politiker riskerar att fatta 
rentav ovetenskapliga beslut.

En viktig del av Öppen vetenskap är Open 
Access. Open Access innebär att vetenskap-
liga publikationer ska vara fritt tillgängliga på 
internet, så att alla som behöver tillgång till 
forskningsrönen kan få det. I världens största 
forsknings- och innovationsprogram, EU:s 
Horisont 2020, ställs redan kravet att forskning 
finansierad av programmet ska publiceras i 
Open Access-tidskrifter. Inom EU som helhet 
ska Open Access vara standard år 2020.

En annan snabbt växande del av Öppen 
vetenskap är medborgarforskning, Citizen 
Science. Begrep pet innebär att allmänheten 
deltar i forskningsprojekt, vanligast genom 
att samla in eller analysera data. Medbor-
garforskning ger forskarna värdefull hjälp 
samtidigt som medborgarna får en ökad 
insyn och insikt i hur forskning går till.

Övergången till ett mer öppet vetenskaps-
system har alltså redan börjat. Nu behöver 
vi hjälpas åt att göra verklighet av visionerna 
i Sverige. Vi förespråkar en kombination av 
krav och stöd:

• Enskilda forskare behöver incitament och 
meriteringssystem som belönar öppen 
tillgång, sam verkan och kommunikation. 
Systemen behöver införas vid universitet 
och högskolor.

• Regeringen kan ge tydliga anvisningar i 
regleringsbreven till lärosäten, forsknings-
finansiärer och forskande myndigheter om 
detta.

• Forskningsfinansiärer kan begära att alla 
sökande anger hur forskningsresultaten ska 
kommuniceras och hur data ska tillgänglig-
göras. Den öppna tillgången till resultaten 
behöver förstås också  bedömas och följas 
upp i återrapporteringen av beviljade anslag.

• Enskilda forskare bör också få stöd och hjälp 
i hur de kan samverka och kommunicera.

• Forskande organisationer behöver erbjuda 
forskarna utbildning, rådgivning och stöd-
funktioner så att det blir praktiskt möjligt 
för forskarna att arbeta på ett öppnare sätt.

”De övergripande motiven för öppen 
vetenskap är att den bidrar till ökad forsk-
ningskvalitet, stärker konkurrenskraft och 
samhällsnytta samt främjar innovation och 
medborgarnas delaktighet, och  därmed 
i förlängningen är en demokratifråga”, sa 
 Helene Hellmark Knutsson, minister för 
högre utbildning och forskning, i riks- 
dagens EU-nämnd den 20 maj.

Vi instämmer till fullo! Därför har vi också 
stora förhoppningar om att höstens forsk-
ningsproposition innehåller en konkret 
färdplan för vägen mot öppen vetenskap.

Calle Nathanson
ordförande
Svensk biblioteksförening

Cissi Billgren Askwall
generalsekreterare
Vetenskap & Allmänhet

”ALLA BÖR FÅ  
TA DEL AV  
VETENSKAPEN”
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Om Svensk biblioteksförening
Enligt stadgarna, fastställda av årsmötet, är Svensk biblioteksförening en ideell förening 
med uppgift att:

1. Verka för ett effektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem av hög standard.

2. Verka för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och främja dess utveckling.

3. Tydliggöra bibliotekens roll i den demokratiska processen och värna yttrandefriheten.

4. Främja samarbete mellan alla typer av bibliotek och mellan biblioteken  
och andra institutioner i samhället.

5. Främja vetenskaplig och samhällelig informationsförsörjning.

6. Främja läsning och bildning.

7. Skapa opinion för och sprida kunskap om svenskt biblioteksväsende.

8. Stimulera debatt och erfarenhetsutbyte inom biblioteks- och informationsområdet. 

9. Verka för ändamålsenlig utbildning, fortbildning, forskning och utveckling  
inom området biblioteks- och informationsvetenskap.

10. Anordna fortbildning inom biblioteks- och informationsområdet.

11. Stärka och utveckla internationell samverkan inom biblioteks och informationsområdet.

12. Främja och lämna ekonomiskt stöd till forskning och utveckling inom biblioteksområdet.

Organisation och verksamhet

Enligt stadgarna ska föreningens verksamhet bedrivas genom: 

•	 Medlemsmöten

•	 Styrelse med kansli

•	 Aktivt medlemsengagemang i nätverk, råd och grupper

•	 Regionföreningar

•	 Medlemstidskrift samt andra publikationer

 
Regionföreningarna har till uppgift att inom sin region verka för att skapa nätverk mellan 
föreningens enskilda medlemmar i syfte att främja deras erfarenhetsutbyte och kompe-
tensutveckling. Det sker bland annat genom att arrangera föreläsningar, studiebesök och 
diskussioner. 

Alla enskilda medlemmar har möjlighet att starta nätverk. Nätverken bygger på medlem-
marnas engagemang och handlar om erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, tips och 
diskussioner. 

Styrelsen ska inrätta de utvecklingsråd man finner lämpligt. Råden ska bistå styrelsen med 
råd och synpunkter och delta i föreningens omvärldsbevakning och policyskapande arbete. 

Generalsekreteraren har att inrätta verksamhetsgrupper och arbetsgrupper, i vilka med-
lemmarna ska beredas möjlighet att delta i genomförandet av föreningens verksamhet.
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Verksamhetsinriktning 2016-2019

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Stadgarna anger i § 5.1 att årsmötet 
ska fastställa vision och verksamhetsinriktning. Årsmötet fastställde 2016-05-11 verksam-
hetsinriktningen inkl strategiska mål och framgångsfaktorer för åren 2016-2019 enligt 
följande: 

Svensk biblioteksförenings utgångspunkt är att:
Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till information, kunskap och kultur och som 
inspirerar till att ta del av det. Därmed ges människor möjlighet att använda sin demokra-
tiska rättighet att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. Alla människor ska ha tillgång till 
bibliotek i livets olika skeenden och biblioteken ska ha stöd i lagstiftning och i en nationell 
biblioteksstrategi.

Svensk biblioteksförening synliggör och argumenterar för     
bibliotekens betydelse för:
Kunskap och Lärande
Demokrati och Informationsfrihet
Inspiration och Utveckling
Kultur och Upplevelser
Fristad och Gemenskap

Svensk biblioteksförening arbetar som ideell, partipolitiskt 
obunden och fri aktör med: 
Att synliggöra: Synliggöra biblioteken och dess verksamhet, dela ut priser, tala  
för biblioteken, bilda opinion och bedriva lobbning, påverka beslutsfattare på alla  
nivåer, föreslå åtgärder och insatser för att stärka biblioteksverksamheten.

Att förena: Samla och verka för alla typer av bibliotek, se det gemensamma, ena olika  
intressen, möjliggöra kontakter mellan olika bibliotekstyper, bidra till nätverk och  
erfarenhetsutbyte, samverka med andra organisationer, institutioner, myndigheter osv. 
Internationellt samarbete.

Att engagera: Ge möjligheter att påverka och delta i föreningens arbete, ta tillvara  
engagemang, kunskap och erfarenheter, erbjuda arenor och struktur för debatt, 
åsiktsutbyte och medlemsengagemang. 

Att bevaka: Omvärldsbevaka, följa utvecklingen, framtidsspana, beskriva  
förhållanden som är viktiga för biblioteken, stödja omvärldsbevakning genom  
att tillhandahålla en ledande branschtidskrift (BBL) för biblioteksdebatt och  
spridning av kunskap, trender och aktuell utveckling.

Att utveckla: Bidra till kunskapsutveckling och verksamhetsutveckling, förmedla 
forskning, goda exempel, fakta och annan kunskap, genomföra undersökningar  
och ta fram rapporter, uppmärksamma behov av ny forskning, tillhandahålla  
mötesplatser och nätverk, stödja utvecklingsinsatser och forskningsansatser.  
Ge kompetensutvecklingsmöjligheter, bland annat via konferenser och  
resestipendier. 
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Strategiska mål och framgångsfaktorer 2016-2019

Perspektivet Synliggöra
Strategiska mål
Svensk biblioteksförening ska

•	 bidra till att öka framför allt nationella beslutsfattares kunskap om bibliotekens  
grundläggande uppdrag

•	 verka för att biblioteken får bättre ekonomiska och lagliga förutsättningar.

Framgångsfaktorer
Svensk biblioteksförening har

1. utökat sin samverkan med IFLA, LIBER, EBLIDA, UNESCO bl a genom att  
både ha påverkat och översatt manifest, riktlinjer och uttalanden och deltagit  
i kampanjer/aktiviteter de initierat 

2. arbetat med opinionsbildning och lobbning gentemot relevanta politiska beslutsfattare 
och genom det spridit information/kunskap om bibliotekens grundläggande uppdrag, 
inte minst utifrån Lyondeklarationen och Utvecklingsrådets rapport

3. medverkat till att Sverige utarbetat och antagit en nationell biblioteksstrategi med 
hänsyn tagen till föreningens prioriteringar

4. medverkat till att biblioteken givits en aktiv roll i Sveriges handlingsplan för  
Agenda 2030

5. medverkat till att bibliotekslagen kompletterats utifrån föreningens tidigare  
ställningstaganden, bl a krav på bemanning och att sekretesslagens  
bestämmelser rörande bibliotek setts över

6. medverkat till att de ekonomiska satsningarna på bemanning och media i folk- och 
skolbibliotekssektorn är större samt drivit på för fler och bättre skolbibliotek.

Perspektivet Förena & Engagera
Strategiskt mål
Svensk biblioteksförening ska

•	 samla och tala för alla typer av bibliotek och ha hög trovärdighet som  
medlemsburen organisation. 

Framgångsfaktorer
Svensk biblioteksförening har

1. förankrade ståndpunkter föreningen kan driva, som speglar olika  
bibliotekstypers prioriteringar, särskilt vad gäller forskningsbiblioteken,  
myndighetsbiblioteken och barnbiblioteksverksamheten 

2. vidareutvecklat verksamheten med expertnätverk och genom det tagit  
tillvara och synliggjort medlemmarnas engagemang och kompetens

3. utökat samverkan med regionföreningarna.



13

Perspektivet Bevaka & Utveckla
Strategiska mål
Svensk biblioteksförening ska 

•	 bidra till det demokratiska samhällets utveckling genom att stödja medlemmarna  
i genomförandet av bibliotekens grundläggande uppdrag

•	 prioritera arbete som syftar till att minska klyftor och att öka läskunnighet,  
digital delaktighet och media- och informationskunnighet.

 
Framgångsfaktorer
Svensk biblioteksförening har

1. tillhandahållit arenor för kompetens- och verksamhetsutveckling samt debatt och 
åsiktsutbyte och uppfattas av medlemmarna som ett stöd för utveckling

2. bidragit till och uppfattas av medlemmarna som ett stöd för omvärldsbevakning

3. tillhandahållit BBL, material, rapporter, riktlinjer, manifest, översättningar mm  
i samverkan med IFLA, LIBER, EBLIDA och UNESCO. 

Perspektivet Resurser & Processer
Strategiska mål
Svensk biblioteksförening ska

•	 använda sina resurser på ett hållbart sätt i syfte att över tid uppfylla  
föreningens ändamål

•	 utveckla effektiva styrsystem för att säkerställa att föreningens  
målsättningar uppnås.

Framgångsfaktorer
Svensk biblioteksförening har

1. inte tagit på sig samhällsuppgifter eller agerat kompensatoriskt. Resurserna har  
använts till att synliggöra vad som behövt göras och till att påverka dem som haft  
eller borde ha haft ansvaret att agera i önskad riktning. I valet mellan egna kortsiktiga 
lösningar eller försök att få till stånd långsiktiga samhälleliga lösningar har det  
senare valts

2. placerat tillgångarna på ett långsiktigt säkert sätt så att värdet på tillgångarna inte  
urholkas trots uttag för verksamhet

3. en styrelse som styr med ett fungerande styrsystem. 

Styrelsens verksamhetsplan med uppföljning

Med utgångspunkt i den av årsmötet fastställda verksamhetsinriktningen med  
strategiska mål och framgångsfaktorer inklusive budget fattar styrelsen beslut  
om verksamhetsplan. 

Verksamhetsplanen är ett styrdokument gällande ett år i taget där styrelsen  
beslutar om årsmål och kansliet sätter aktiviteter till dessa. På följande sidor  
redogörs för verksamhetsplanens mål och aktiviteter för år 2016.
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Perspektivet Synliggöra

Strategiskt mål 2016-2019

1.1 Bidra till att öka, framför allt,  
nationella beslutsfattares kunskap  
om bibliotekens grundläggande  
uppdrag.

Framgångsfaktorer

A. Svensk biblioteksförening har utökat  
sin samverkan med IFLA, LIBER, EBLIDA  
och Unesco bland annat genom att både  
ha påverkat och översatt manifest, riktlinjer  
och uttalanden och deltagit i kampanjer/ 
aktiviteter de initierat.

B. Svensk biblioteksförening har arbetat  
med opinionsbildning och lobbning  
gentemot relevanta politiska beslutsfattare 
och genom det spridit information/kunskap 
om bibliotekens grundläggande uppdrag, 
inte minst utifrån Lyondeklarationen och 
Utvecklingsrådets rapport. 

1.2 Verka för att biblioteken får bättre 
ekonomiska och lagliga förutsättningar.

C. Svensk biblioteksförening har medverkat 
till att Sverige utarbetat och antagit en natio-
nell biblioteksstrategi med hänsyn tagen till 
föreningens prioriteringar.

D. Svensk biblioteksförening har medverkat 
till att biblioteken givits en aktiv roll i Sveriges 
handlingsplan för Agenda 2030.

E. Svensk biblioteksförening har medverkat 
till att bibliotekslagen kompletterats utifrån 
föreningens tidigare ställningstaganden, bl a 
krav på bemanning och att sekretesslagens 
bestämmelser rörande bibliotek setts över.

F. Svensk biblioteksförening har medverkat 
till att de ekonomiska satsningarna på be-
manning och media i folk- och skolbiblioteks-
sektorn är större samt drivit på för fler och 
bättre skolbibliotek.
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Mål 2016

1.1.1 Kartlägga och i valda delar  
implementera organisationernas  
arbete i föreningens verksamhet.

1.1.2 Definiera och nå relevanta  
beslutsfattare både personligen och  
med material.

Aktiviteter

Föreningen har haft nio olika aktiviteter 
kopplade till årets mål. Bland annat har man 
översatt rapporten om bibliotekslagen till 
engelska, tagit fram faktablad och särtryck 
om det internationella arbetet, tagit fram 
riksrapport 2016, synliggjort forskningsbibli-
otekens verksamhet på flera arenor samt haft 
forskningsministern som talare på Biblioteks-
dagarna. 

Målen är nådda.

1.2.1 Påverka innehållet i den lägesrap-
port som presenteras till Biblioteksdagar-
na och löpande medverka i den fortsatta 
processen. 

1.2.2 Positionera biblioteken och före- 
ningen som en part i arbetet med att ta 
fram den nationella handlingsplanen.

1.2.3 Medvetandegöra nationella 
beslutsfattare och SKL om behovet av 
insatser och satsningar.

Föreningen har haft sex olika aktiviteter 
kopplade till årets mål. Dokument med fören-
ingens åsikter om biblioteksstrategi har tagits 
fram och kommentarer har lämnats till utred-
ningen. Arbetet hos Agenda 2030-sekreta-
riatet har kartlagts och föreningens fortsatta 
arbete med frågan har påbörjats. 

Målen är nådda.
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Perspektivet Förena & Engagera

Strategiskt mål 2016-2019

2.1 Samla och tala för alla typer av 
bibliotek och ha hög trovärdighet som 
medlemsburen organisation.

Framgångsfaktorer

A. Svensk biblioteksförening har  
förankrade ståndpunkter  
föreningen kan driva som speglar  
olika bibliotekstypers prioriteringar, 
särskilt vad gäller forskningsbiblioteken, 
myndighetsbiblioteken och barnbiblio-
teksverksamheten.

B. Svensk biblioteksförening har  
vidareutvecklat verksamheten med 
Expertnätverk och genom det tagit 
tillvara och synliggjort medlemmarnas 
engagemang och kompetens.

C. Svensk biblioteksförening har utökat 
samverkan med regionföreningarna.

D. Svensk biblioteksförening har skapat 
högre kännedom bland medlemmarna 
om föreningens verksamhet och med-
lemskapets värde.
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Mål 2016

2.1.1 Utveckla ståndpunkter och  
insatser för myndighetsbiblioteken  
och barnbiblioteksverksamheten.

2.1.2 Stärka kansliets arbete med  
expertnätverken.

2.1.3 Implementera styrelsens  
beslut om kontaktpersoner och  
utifrån det utveckla samverkan.

2.1.4 Utveckla medlems- 
kommunikationen.

Aktiviteter

Ståndpunkter och insatser för barn-
biblioteksverksamheten har flyttats till 
2017 eftersom berörd utvecklings- 
sekreterare har varit t.f. verksamhets-
ledare under större delen av 2016. 
 
Föreningen har haft femton olika 
aktiviteter kopplade till årets mål. 
Föreningen har anordnat seminarium 
på Biblioteksdagarna och samarbetat 
med KB med en enkät när det gäller 
specialbiblioteken. Utifrån resultatet av 
enkäten fortsätter arbetet med påver-
kansarbetet mot regering och relevanta 
departement. 

Arbetet med expertnätverken har 
stärkts i form av deltagande på  
Bok- & biblioteksmässan och  
synliggörande av nätverkens arbete  
på föreningens olika sociala medier.  
En heldag i juni för erfarenhetsutbyte 
arrangerades för expertnätverk,  
regionföreningar, styrelse och kansli. 

Alla styrelseledamöter är kontakt- 
personer för varsin regionförening och 
har deltagit vid ett flertal träffar under 
året. 

Arbetet med föreningens nya webb-
plats har pågått hela hösten 2016 och 
den nya sidan lanseras i början på 2017.

Målen är delvis nådda.
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Perspektivet Bevaka & Utveckla

Perspektivet Resurser & processer

Strategiskt mål 2016-2019

3.1 Bidra till det demokratiska samhällets 
utveckling genom att stödja medlem-
marna i genomförandet av bibliotekens 
grundläggande uppdrag.

Prioritera arbete som syftar till att minska 
klyftor och att öka läskunnighet, digital 
delaktighet och media- och informations-
kunnighet.

Framgångsfaktorer

A. Svensk biblioteksförening har tillhanda-
hållit arenor för kompetens och verksamhets-
utveckling samt debatt och åsiktsutbyte och 
uppfattas av medlemmarna som ett stöd för 
utveckling.

B. Svensk biblioteksförening har bidragit till 
och uppfattas av medlemmarna som ett stöd 
för omvärldsbevakning.

C. Svensk biblioteksförening har tillhandahållit 
Biblioteksbladet, material, rapporter, riktlinjer, 
manifest, översättningar mm i samverkan med 
IFLA, Liber, EBLIDA och Unesco.

Strategiskt mål 2016-2019

4.1 Använda föreningens resurser på ett 
hållbart sätt i syfte att över tid uppfylla 
föreningens ändamål.

Framgångsfaktorer

A. Svensk biblioteksförening har inte tagit på 
sig samhällsuppgifter eller agerat kompensa-
toriskt. Resurserna har använts till att synlig-
göra vad som behövt göras och till att påverka 
dem som haft eller borde ha haft ansvaret att 
agera i önskad riktning. I valet mellan egna 
kortsiktiga ösningar eller försök att få till stånd 
långsiktiga samhälleliga lösningar har det 
senare valts.

B. Svensk biblioteksförening har placerat 
tillgångarna på ett långsiktigt säkert sätt så att 
värdet på tillgångarna inte urholkas trots uttag 
för verksamhet.

4.2 Utveckla effektiva styrsystem för att 
säkerställa att föreningens målsättningar 
uppnås.

Svensk biblioteksförening har en styrelse  
som styr med ett fungerande system.
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Mål 2016

3.1.1 Utveckla möjligheterna till utbyte 
mellan profession och forskning. 

3.1.2 Utveckla nytt material med  
fördjupad och mer sammanställd  
omvärldsbevakning med argument för 
bibliotek.

3.1.3 Stödja medlemmarnas kunskaps-
utveckling inom de strategiskt  
utpekade områdena.

Aktiviteter 

Föreningen har haft åtta olika aktiviteter 
kopplade till årets mål. Föreningen har  
tillsammans med Högskolan och Stadsbiblio-
teket i Borås samt Kultur i Väst arrangerat  
konferensen Mötesplats Profession- 
Forskning. En antologi om upphovsrätt  
har getts ut. Ett flertal olika seminarier  
om MIK har anordnats, bland annat på  
Biblioteksdagarna, Expertnätverket för 
skolbibliotek och tillsammans med Digidel. 
Monterprogram under Bok- och  
biblioteksmässan handlade också om  
dessa mål. 

Målen är nådda.

Mål 2016

4.1.1 Uveckla verksamhetsplanen för att 
säkerställa efterlevandet av framgångs-
faktorns inriktning.

4.1.2 Genomföra en ny tillgångsalloke-
ring i enlighet med styrelsens tidigare 
beslut om placeringspolicy.

Aktiviteter 

Föreningen har haft fem olika aktiviteter  
kopplade till dessa mål. En ny layout för  
verksamhetsplanen har tagits fram och  
implementerats, uppföljningsmöten inom 
kansliet för att hålla koll på måluppfyllnaden 
har hållits och en översyn av placeringarna  
har påbörjats. Själva allokeringen genomförs 
under 2017.

Målen är nådda.

4.2.1 Utveckla arbetssätt kring planering 
och uppföljning.

4.2.2 Ta fram en modell för utvärdering 
av styrelsens uppfattning om styrelse-
arbete och styrsystemet.

Föreningen har haft fyra olika aktiviteter 
kopplade till dessa mål. Bland annat har en  
ny ärendeuppföljningslista har tagits fram  
och används i styrelsearbetet och en enkät 
har genomförts bland styrelens ledamöter. 

Målen är delvis nådda.
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Redovisning av 2016 års verksamhet

Svensk biblioteksförening som medlemsburen  
organisation

Medlemmar
Svensk biblioteksförening ska vara ett nav för människor med engagemang i och intresse 
för att förklara, utveckla och agera för bibliotek. De främsta experterna på biblioteksverk-
samhet är våra medlemmar och i föreningens råd, grupper, expertnätverk och region-
föreningar vill vi ta tillvara medlemmarnas kompetens och stödja både medlemmarnas 
professionella utveckling och biblioteksutvecklingen i Sverige. 

Som medlemsburen organisation är en av Svensk biblioteksförenings viktigaste uppgifter 
att vara en samlande aktör för alla typer av bibliotek och ta tillvara det engagemang och 
den kompetens som finns hos medlemmarna. Den senaste kartläggningen visar att fler 
medlemmar än någonsin varit aktivt engagerade och deltagit i föreningens verksamhet 
och arrangemang. 

Antal medlemmar
Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet 2016 till 3.353. Av dessa var 2.883 enskilda 
medlemmar och 470 institutionella medlemmar. Sedan 2000 har antalet  
medlemmar ökat med 858 stycken (+34 procent).  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Instituonella 548 554 539 564 558 528 529 527 524 509 486 470
Enskilda 2959 3005 3100 3232 3208 3130 3043 2942 2846 2843 2857 2883
Antal 
medlemmar 
totalt

3507 3559 3639 3794 3766 3658 3593 3469 3370 3352 3343 3353
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Årsmöte
Svensk biblioteksförenings årsmöte 2016 ägde rum den 11 maj i Aros kongresscenter, 
Västerås. Årsmötet förrättade val till bland annat styrelse samt fastställde föreningens 
verksamhetsinriktning för 2016-2019 och budget för verksamhetsåret 2017. Följande  
personer valdes av årsmötet:

Auktoriserade revisorer, PwC 
Jonas Grahn, ordinarie, och Elin Götling, suppleant

Lekmannarevisorer 
Leif Mårtensson, ordinarie, och Ragnar Helin, suppleant 

Valberedning 
Anette Eliasson, Mölndal (sammankallande) 
Annelie Janred, Göteborg 
Anna Swärd Bergström, Umeå  
Anders Olsson, Sollentuna
Peter Alsbjer, Örebro

Föreningsstyrelsen
Efter årsmötet fick styrelsen följande sammansättning:
Ordförande: Calle Nathanson, VD för Folkets Hus och Parker, Stockholm. 
Invald 2014, omvald 2016.
Jenny Samuelsson, bibliotekschef, Luleå tekniska universitet. Invald 2012,
omvald 2014 och 2016. Jenny Samuelsson avgick ur styrelsen den 31 augusti 2016 på 
grund av byte av tjänst till annan sektor än bibliotekssektorn.
Torbjörn Nilsson, chef Malmö stadsbibliotek. Fyllnadsvald 1 år 2012, omvald 2013 och 2015.
Peter Linde, bibliotekarie, Blekinge Tekniska Högskola. Invald 2011, omvald 2013 och 2015.
Anders Söderbäck, sektionschef, Stockholms universitetsbibliotek. Invald 2012, 
omvald 2014 och 2016.
Cecilia Gärdén, konsulent bibliotek, Kultur i Väst. Invald 2013, omvald 2015.
Anja Dahlstedt, bibliotekschef, Bibliotek Botkyrka. Invald 2015.
Helena Kettner Rudberg, chef Marknad, MTM, Invald 2015.
Lo Claesson, bibliotekschef, Vaggeryds bibliotek, Fyllnadsvald 1 år 2015, omvald 2016.
Jens Thorhauge, egen konsult i Danmark med bred erfarenhet av bibliotekssfären.  
Invald 2016.
Pelle Snickars, professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot  
digital humaniora vid Umeå universitet. Invald 2016.

Styrelsemöten 
Svensk biblioteksförenings styrelse har under 2016 haft sex styrelsesammanträden varav 
ett i samband med styrelsens strategidagar. Vid det konstituerande sammanträdet valdes 
Jenny Samuelsson till förste vice ordförande och Torbjörn Nilsson till andre vice ordföran-
de. Vid Jenny Samuelssons avgång valdes Torbjörn Nilsson till förste vice ordförande och 
Anja Dahlstedt till andre vice ordförande. Föreningens tre ordförande utgör arbetsut-
skott (AU). Styrelsens samtliga möten har föregåtts av förberedande AU-sammanträden.
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Föreningskansliet 
Niclas Lindberg, generalsekreterare fram till årsmötet 2016.  
Styrelsen fattade i november beslut om att anställa Karin Linder som ny  
generalsekreterare från 1 januari 2017.
Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare. Under perioden 15 maj -  
31 december var Jenny tf verksamhetsledare.
Katarina Wiberg, forsknings- och utvecklingssekreterare.
Jenny Poncin, utvecklingssekreterare och verksamhetsstrateg.
Maria Nyman, chefsassistent och kontorsansvarig.
Björn Orring, kommunikatör.
Elza Zandi, webbredaktör.
Anna Lindahl, föreningsassistent från 22 augusti.
Eva Silverplats, administrativ samordnare fram till 31 oktober, då hon gick i pension efter 
12 år på föreningens kansli. 
Wiviann Wilhelmsson, organisationssekreterare fram till sista april, då hon gick i 
pension efter nästan 15 år på föreningens kansli.
Stefan Engström, kommunikationschef till och med februari. 

Biblioteksbladet, BBL 
Enligt ägardirektiven har BBL bland annat som uppgift att vara medlemstidning för 
Svensk biblioteksförening. Tidningen ska spegla föreningens verksamhet, åsikter och 
ställningstaganden. Tidningen skall genom sitt innehåll också granska, bevaka och speg-
la biblioteksverksamheten och därtill hörande verksamhetsområden samt nationell och 
internationell bibliotekspolitik och -forskning och till detta angränsande kulturpolitiska 
frågor. Tidningen ska också spegla föreningens verksamhet, service och aktiviteter på 
alla nivåer samt informera om föreningens åsikter och ställningstaganden. 

BBL utkom under 2016 med åtta nummer. Den TS-kontrollerade upplagan låg i snitt på  
4 100 ex/nummer. Majoriteten av utgåvorna hade ett sidantal på 46-51 sidor/utgåva.  
Under 2016 hade varje nummer ett tema; nr 1 Danmark, nr 2 Spara på barnen, nr 3  
Dyrköpt Access, nr 4 Biblioteksdagarna, nr 5 Bygg din egen by, nr 6 När demokratin  
utmanas, nr 7 Biblioteket i fickan och nr 8 Läsfrämjarna drar ut i fält.

biblioteksbladet.se - BBLs närvaro digitalt - kompletterar den tryckta tidningen och ger 
möjlighet till snabb och mer nyhetsbetonad publicering. Under året förnyades också  
designen av webbplatsen.

Annika Persson, A4, chefredaktör och ansvarig utgivare 
Bo Eriksson, annonssäljare (extern) 

Arbetsgrupper
Arbetsgrupp för nominering till ALMA-priset  
(Astrid Lindgren Memorial Award)
ALMA-priset är världens största barn- och ungdomslitteraturpris. Till ALMA-priset 2016 
nominerades 215 kandidater från 59 länder. Den stora bredden bidrar till att öka kun- 
skapen om barnlitteraturen i världen. För att få en världsomspännande överblick bjuder 
juryn in organisationer med god kunskap om författare, illustratörer, berättare och läs-
främjande verksamhet från hela världen att nominera kandidater. Svensk biblioteksföre-



23

ning ingår bland dessa och en särskild arbetsgrupp arbetar med nomineringen. Meg  
Rosoff vann ALMA-priset 2016. Nomineringarna för 2017 offentliggjordes 20 oktober 2016.

Catrin Eriksson, Gustavsberg
Ingrid Källström, Stockholm
Daniella Melin, Lund
Emelie Ljungberg, Malmö

Arbetsgruppen för Kenya-projektet Stronger Together 
Ett samarbetsprojekt mellan Svensk biblioteksförening och Kenya Association of 
Library and Information Professionals. 

Christina Tovoté, Lund
Leif Mårtensson, Umeå stadsbibliotek
Björn Orring, Svensk biblioteksförenings kansli

Läs mer om arbetet i Kenya-projektet på sid 50.

Expertnätverk 
I Svensk biblioteksförenings expertnätverk samlas landets främsta kompetens inom  
olika biblioteksområden. Nätverken är aktiva mötesplatser för medlemmarna och deras 
utbyte av tips, råd och idéer bygger på medlemmarnas engagemang och vilka frågor 
som är intressanta att lyfta in i nätverken. Det gör att expertnätverken är i ständig  
förändring – nya tillkommer, samtidigt som andra avvecklas.  

Vid utgången av 2016 hade Svensk biblioteksförening 19 expertnätverk:

Svensk biblioteksförenings nätverk för barn bibliotek webb (BBW)
BBW:s fokus är användarvänliga bibliotekswebbar för alla barn (-18 år). Nätverket lyfter 
och utvecklar det läsfrämjande arbetet för barn som pågår på webben och vänder sig till 
alla som arbetar med bibliotekswebbar som vänder sig till barn.
Kontaktperson: Katarina Dorbell

Svensk biblioteksförenings nätverk för barnbibliotek
Nätverket syftar till att öppna för dialog och erfarenhetsutbyte kring frågor om  
folkbiblioteksverksamhet riktad till personer under 18 år. Nätverket är en resurs av  
experter för att, i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter, utveckla och 
stärka barnperspektivet inom Svensk biblioteksförening.
Kontaktperson: Christine Wennerholm

Svensk biblioteksförenings nätverk för bibliotekens lärandemiljöer
Nätverket lyfter frågor kring hur biblioteken kan utveckla attraktiva miljöer som främjar 
interaktion och stimulerar aktivt lärande. Nätverket utbyter erfarenheter om utveckling av 
det pedagogiska mötet med användaren i såväl det fysiska som det virtuella rummet.
Kontaktperson: Ann Dyrman
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Svensk biblioteksförenings nätverk för bibliotek och upphovsrätt
Syftet med nätverket är att öka intresset för upphovsrätt, att sprida information och kun-
skap om upphovsrätten, samt hur den påverkar biblioteken. Genom erfarenhetsutbyte 
vill nätverket öka förståelsen och bidra till att finna praktiska sätt för hur man hanterar 
upphovsrättsliga frågeställningar.  
Kontaktperson: Inga-Lill Nilsson

Svensk biblioteksförenings nätverk för bibliotek som har äppelhyllor
Alla barn har rätt till böcker. Men ”vanliga” tryckta böcker passar inte alla barn. Det är där-
för äppelhyllor finns. Här hittar barn, föräldrar och pedagoger böcker för och om barn med 
funktionshinder. Nätverket är ett forum för alla bibliotek som aktivt arbetar med äppelhyllor.  
Kontaktperson: Anna Fahlbeck

Svensk biblioteksförenings nätverk för bibliotekens arbete med  
mångspråk och nyanlända 
Biblioteken är en viktig resurs för asylsökande och nyanlända. Nätverket vill stärka med-
lemmarnas kunskaper om mångspråksaspekten på bibliotek och målgruppen. Det görs 
bland annat genom att sprida goda exempel, förmedla tips och idéer, samt samla goda 
strategier och bra argument för att visa på bibliotekens arbete med frågan både natio-
nellt och internationellt.    
Kontaktpersoner: Cecilia Herdenstam, Alireza Afshari

Svensk biblioteksförenings nätverk för digitala bibliotekstjänster
Nätverket arbetar för kunskapsspridning och inspiration på området ny teknik/nya medier. 
Problemställningar nätverket försöker identifiera handlar om VAD, HUR och till VILKA. 
Ambitionen är att identifiera nuvarande och nya tjänster som kan stärka bibliotekens 
ställning som relevanta aktörer i det moderna medie-och kommunikationssamhället.  
Kontaktpersoner: Åke Nygren och David Jonsson

Svensk biblioteksförenings nätverk för folkbibliotekschefer
Nätverket arbetar med ledarskapsutveckling och erfarenhetsutbyte kring strategiska  
frågor inom folkbiblioteksvärlden. Nätverket vänder sig till bibliotekschefer och enhets- 
och avdelningschefer inom folkbibliotek för att skapa nytta och värde i arbetet för att 
säkra folkbibliotek i dagens och morgondagens samhälle.
Kontaktpersoner: Anya Feltreuter, Johanna Hansson och Catharina Isberg
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Svensk biblioteksförenings nätverk för fängelsebibliotek
Nätverket syftar till att öppna dialog kring frågor om biblioteksverksamhet riktad mot 
häkten, anstalter eller liknande. Frågor kring media, samverkan och erfarenhetsutbyten 
är några av frågeställningarna som nätverket arbetar med. 
Kontaktpersoner: Lo Ek och Thomas Öhnell

Svensk biblioteksförenings nätverk för företagsinformation på bibliotek
Nätverket är ett stöd för alla bibliotek som arbetar med målgruppen nyföretagare och 
småföretagare. Nätverket arbetar med alla frågor som rör medieplanering, informations-
försörjning och aktiviteter riktade till småföretagare och nyföretagare ute på Sveriges 
folkbibliotek.  
Kontaktperson: Sofia Murray

Svensk biblioteksförenings nätverk för hbtq-frågor på bibliotek
Nätverket arbetar för att höja bibliotekens hbtq-kompetens och diskutera frågor som 
rör hur man kan arbeta för att på ett självklart sätt inkludera homo- och bisexuella samt 
transpersoner i biblioteksverksamheten. Nätverket lyfter också fram det kvalitetshöjande 
som en hög hbtq-kompetens ger biblioteken.  
Kontaktperson: Christer Edeholt

Svensk biblioteksförenings nätverk för IFLA 
Nätverket arbetar för alla som är intresserade av eller aktiva i IFLA – The International  
Federation of Library Associations and Institutions, bibliotekens världsorganisation.  
Nätverket är också ett forum för alla medlemmar som är intresserade av internationella 
biblioteksfrågor och kontakter med bibliotek ute i världen. 
Kontaktperson: Anette Mjöberg

Svensk biblioteksförenings nätverk för jämställdhet på bibliotek
Svensk biblioteksförenings nätverk för jämställdhet på bibliotek arbetar med jämställdhets-
frågor ur ett biblioteksperspektiv. Nätverket vill verka för att göra frågan om jämställdhet 
mellan könen till en aspekt som berör och berörs av samtliga verksamhetsområden på  
biblioteken.  
Kontaktperson: Eleonor Pavlov

Svensk biblioteksförenings nätverk för meröppna bibliotek
Nätverket för meröppna bibliotek vänder sig till dig som representerar bibliotek där  
man startat eller planerar att starta meröppen verksamhet, eller medlemmar som är  
intresserad av meröppna bibliotek ur ett biblioteksutvecklingsperspektiv.
Kontaktpersoner: Annelie Krell och Kristina Elding

Svensk biblioteksförenings nätverk för skolbibliotek
Elevers tillgång till skolbibliotek varierar stort. På landets skolor finns allt från välutveckla-
de, pedagogiskt integrerade bibliotek till ingenting i skolbiblioteksväg. Med skärpningen 
av skollagen 2011 och bibliotekslagen 2014 är en viktig utmaning nu att bygga upp skol-
biblioteksverksamheter, utveckla skolbibliotekens arbete och belysa skolbibliotekets roll i 
skolvärlden. 
Kontaktperson: Eva Hildeman
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Svensk biblioteksförenings nätverk för statliga bibliotek 
Nätverket består av bibliotek som är statligt finansierade genom anslag eller avgifter. 
Nätverket diskuterar och lyfter frågor av gemensamt intresse.  
Kontaktperson: Claes Eriksson

Svensk biblioteksförenings nätverk för tidskrifter på folkbibliotek
Nätverket vänder sig till personer som arbetar med eller är intresserade av frågor som rör 
tidningar och tidskrifter på folkbibliotek eller gymnasiebibliotek. Nätverket är ett forum 
för att diskutera praktiska frågor, urval, bevarandefrågor, exponering, databaser, mark-
nadsföring m.m. 
Konaktperson: Pascale Ruault-Kaddani

Svensk biblioteksförenings nätverk för ämnesbibliotekarier inom socialt 
arbete, sociologi och genusvetenskap, NISSAG
Nätverket sammanför ämnesbibliotekarier på högskole- och universitet, myndighetsbib-
liotek och specialbibliotek inom ämnena sociologi, socialt arbete och genusvetenskap. 
Nätverket fyller flera funktioner, bland annat att diskutera det pedagogiska arbetet mot 
forskare, studenter och andra målgrupper.
Kontaktperson: Anna Pettersson

Svensk biblioteksförenings nätverk för tecknade serier på biblioteket
Nätverkets syfte är främst att hjälpa biblioteken med omvärldsbevakning av tecknade 
serier på biblioteket. Nätverket vill vara en resurs för inköp samt öppna för dialog och 
erfarenhetsutbyte kring aktiviteter och pedagogiskt arbete med serier.
Kontaktperson: Tommy Bildström

Regionföreningar
Regionföreningarna skapar regionala nätverk mellan föreningens enskilda medlemmar 
i syfte att främja deras erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling över bibliotekstyps-
gränser. Detta sker bland annat genom att arrangera föreläsningar, studiebesök och  
diskussioner. Under verksamhetsåret har två nya regionföreningar bildats, Sydost och 
Södra Svealand.

Skåne - 497 medlemmar
Eva Stenberg, Malmö, ordförande

Stockholm, Uppsala, Gotland - 964 medlemmar
Jonas Petersson, Stockholm, ordförande

Väst - 445 medlemmar
Annelie Janred och Margareta Lundberg Rodin, Göteborg, ordförande

Västerbotten - 238 medlemmar
Bertine Pol Sundström, Umeå, ordförande

Västernorrland och Jämtland - 98 medlemmar
Per-Erik Wik, Härnösand, ordförande
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Östergötland och Jönköping - 224 medlemmar
Birgitta Hellman Magnusson, Motala, ordförande

Sydost - 41 medlemmar
Andreas Nilsson, Växjö, ordförande

Södra Svealand - 53 medlemmar
Cajsa Broström, Västerås, ordförande

Gemensam träff regionföreningar och expertnätverk
13 – 14 juni ordnades en gemensam träff för representanter för regionföreningarna och 
expertnätverken. På mötet deltog även föreningens styrelse och kansli. Diskussioner  
om samverkan på olika nivåer och mellan olika delar av föreningen diskuterades liksom 
föreningens fortsatta förhållningssätt till arbetet med den nationella biblioteksstrategin. 

Svensk biblioteksförenings representation externt
Augustpriset 2016, Elektorer Barn och ungdom
Pia Borrman, Regionbibliotek Stockholm
Daniella Brummer Pind, Göteborgs universitetsbibliotek
Anne Järvinen, Stockholms universitetsbibliotek
Elin Lucassi, Kungliga biblioteket
Marianne Skoglund, Gränbybiblioteket, Uppsala
Amanda Stenberg, Bibliotek TioTretton, Kulturhuset, Stockholm
Annika Andersson, Uddevalla stadsbibliotek och och Dalabergs bibliotek

Augustpriset 2016, Elektorer Skönlitteratur
Hanna Hallnäs, Högskolan i Borås
Sven Hallonsten, Stockholm
Lise Eberhard, Uppsala
Mikael Johansson, Arvika bibliotek
Anne Ljungdahl, Västerås
Brita Lodén, Linköpings stadsbibliotek
Jan Magnusson, Biblioteket, Chalmers, Göteborg
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Augustpriset 2016, Elektorer Facklitteratur
Catharina Fogelström, Biblioteken i Södertälje
David Bengzon, Jönköpings stadsbibliotek
Anita Lindmark, Umeå
Karin Ekström, Högskolan i Borås
Lisa Eriksson, Länsbibliotek Uppsala
Berith Backlund, Göteborgs universitetsbibliotek
Åsa Fröberg, Guldhedens bibliotek

Biblioteksmuseiföreningen
Birgitta Hellström, Falun

Kurdiska bibliotekets styrelse
Maud Ekman, Eskilstuna

Nationella skolbiblioteksgruppen
Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening

Juryn för Årets skolbibliotek
Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening

Statens medieråds referensgrupp
Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening

Blue Shield
Katarina Wiberg, Svensk biblioteksförening

Medlemskommunikation
Under året har föreningen arbetat vidare för att vidareutveckla kommunikationen med 
föreningens medlemmar. Webbplatsen är den huvudsakliga plattformen för att kommu-
nicera föreningens arbete och antalet publiceringar har stadigt ökat. Nuvarande design 
är dock från 2010 och lever inte upp till dagens tekniska krav. Under året har föreningens 
webbredaktör Elza Zandi tillsammans med en extern byrå arbetat på en ny design som 
bättre uppfyller föreningens behov.  
 
Medlemsmejlet används vid omkring 50 tillfällen per år för att kunna informera samtliga 
medlemmar om våra aktiviteter och det medlemskapet har att erbjuda. Föreningens 
Twitter- och Facebook-sidor används för att kommunicera föreningens aktiviteter, men 
också för att sprida information om bibliotekssektorn i sin helhet. Under året har antalet 
följare på Facebook ökat med omkring 20 procent. Personalen på kansliet använder även 
föreningens Instagramkonto när de deltar i externa aktiviteter. Föreningens sidor i Bib-
lioteksbladet, Aktuellt från föreningen, används för att berätta om föreningens aktiviteter 
och opinionsbildande verksamhet.  Våra faktablad fokuserar på medlemsvärvning, Biblio-
teksdagarna och medlemsförmånen att kunna delta i föreningens expertnätverk. De har i 
huvudsak används på mässor, som Bok- & Biblioteksmässan.
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Opionionsbildning

Svensk biblioteksförening är en pådrivare för bättre bibliotek. På medlemmarnas upp-
drag arbetar vi för att öka kunskapen om bibliotekens uppgifter och funktioner samt för 
att stärka bibliotekens förutsättningar och möjligheter. Genom bland annat seminarier, 
rapporter, uppvaktningar, debattartiklar och sociala medier bildar föreningen opinion  
för att nå de mål som föreningen ställt upp. Under 2016 var föreningen bland annat  
engagerad i följande sakfrågor:

Fritt ord 250
Den 2 december 1766 fick Sverige sin första tryckfrihetsförordning. Under jubileumsåret 
2016 har Svensk biblioteksförening uppmärksammat detta vid bland annat Biblioteks- 
dagarna, Almedalsveckan och Bok- och Biblioteksmässan. Vi har genom olika evene-
mang satt fokus på yttrandefrihet ur olika perspektiv, från historiska till det praktiska 
arbetet på dagens bibliotek. Svensk biblioteksförening är också en av organisationerna 
som stått bakom webbplatsen frittord250, spridit fakta och information om tryckfrihet 
och om de evenemang som genomförts under året.

Nationell biblioteksstrategi
Under Biblioteksdagarna 2016 presenterade Erik Fichtelius den första lägesrapporten 
från arbetet med den nationella biblioteksstrategin. Svensk biblioteksförening var en av 
de organisationer som genom en depesch gjort inspel till strategins arbete. Bland annat 
innehöll denna ett antal hinder för att ta tillvara bibliotekens fulla potential:
 

•	 Brist på bemannade skolbibliotek och lagreglering av bemanningskrav.

•	 Bristande ekonomiska resurser för personal och media i folkbiblioteken.

•	 Brist på jämlik tillgång till biblioteksresurser – alla har inte tillgång till bibliotek.

•	 Brist på en gemensam fungerande teknisk infrastruktur (kataloger, licenser, e-tjänster m.m.).

•	 Brist på kvalitetskriterier och kvalitetsindikatorer, inte minst för folkbibliotekssektorn 
som har ett lagstadgat kvalitetskrav utan fungerande nationella kvalitetssystem.

•	 Möjligheten för deltagande i fortbildning och kompetensutveckling är ojämnt fördelad.
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•	 Forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap är inte tillräckligt omfattande 
för att tillgodose bibliotekens behov.

•	 Brist på uppföljning och tillsyn över bibliotekslagen.

•	 Brist på regelverk och regleringar kring den personliga integriteten i biblioteksmiljöer.

•	 Avsaknad av strategi för långsiktig tillgång till fysiska samlingar.

•	 Brist på tydliggjord roll för myndighets- och specialbiblioteks roll i den vetenskapliga 
informationsförsörjningen.

•	 Brister i harmoniseringen av upphovsrätten på EU-nivå försvårar forskningssamarbete, 
text- och datautvinning samt tillgängliggörande av insamlat e-pliktsmaterial.

•	 Brist på tydlighet kring öppen tillgång och vilken typ av fritt tillgängliggörande som 
kommer att krävas. 

Föreningen har under året fortsatt haft täta kontakter med sekretariatet för den natio-
nella strategin.  

Reformerad upphovsrätt
Under året förde föreningen fram behoven av en reformerad upphovsrätt på europeisk 
nivå i flera olika sammanhang, bland annat under Biblioteksdagarna. Föreningen presen-
terade också antologin Röster om bibliotek och upphovsrätt. Texterna tar upp en rad olika 
perspektiv och biblioteksverksamheter och inkluderar rättsutredande analys med fokus 
på digitaliseringen, forskningsbibliotekens unika kompetens och praktiska sätt att han-
tera upphovsrättsliga frågeställningar, bibliotekens demokratiska uppdrag i förhållande 
till upphovsrätten, tillgänglighetsarbetet och den svenska talboksmodellen samt natio-
nalbibliotekets specifika roll och pågående utveckling.

I september 2016 presenterade EU-kommissionen ett förslag till nytt upphovsrättsdirek-
tiv. Tyvärr infriades inte de högt ställda förväntningarna. Förslaget är alltför försiktigt och 
tar inte i tillräcklig utsträckning användarnas perspektiv. Flera områden som är viktiga 
för bibliotekssektorn saknas dessutom helt. Föreningen har i sitt remissvar till regeringen 
framfört ett antal förslag på förbättringar och att vissa förslag från kommissionen helt 
enkelt ska stoppas. Föreningen har också samarbetat tätt med organisationer som LIBER, 
EBLIDA och IFLA för att på bästa sätt föra fram bibliotekssektorns syn på en reformerad 
upphovsrätt.

Open access
Svensk biblioteksförening har under flera år drivit frågan om open access. I juli skrev 
föreningen tillsammans med organisationen Vetenskap & Allmänhet en debattartikel i 
Svenska Dagbladet om övergången till ett öppet vetenskapssystem. I artikeln framfördes 
att det beslut som EU:s ministerråd fattat under våren gav goda förutsättningar för rege-
ringen att nu presentera skarpa förslag om bland annat open access i forskningsproposi-
tionen. 

Dessvärre infriades inte förväntningarna när regeringen presenterade sin forskningspro-
position. I förslaget fanns ingen tydlig färdplan för open access i Sverige, utan vi får vänta 
ytterligare på att få veta hur uppdragen till Vetenskapsrådet och KB kommer att se ut.  
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På Biblioteksdagarna anordnades ett seminarium om open access och bibliotekens roll 
som kunskapsförmedlare i samhället tillsammans med bland annat KB och Vetenskap & 
Allmänhet. Föreningen gjorde också en posterpresentation om open access utanför aka-
demien på Stockholms universitets konferens Mötesplats Open Access.

Vetenskaplig informationsförsörjning
Myndighetsbibliotek står för informationsförsörjning till anställda, men fungerar ofta 
även som en resurs för den forskning och utbildning som knyter an till myndighetens 
verksamhet. En av de frågor som föreningen lyfte i sin rapport Effektiv vetenskaplig kom-
munikation – för forskning, utbildning och nyttiggörande (2015) handlade om den ojämlika 
tillgången till vetenskapliga resurser vid många statliga myndigheter. Med anledning av 
detta inledde föreningen under 2016 ett samarbete med KB för att genomföra en förstudie  
om hur vetenskaplig informationsförsörjning ser ut vid statliga myndigheter. Studien 
genomfördes i form av en enkät som riktade sig till Vetenskapsrådets nätverk för statliga 
myndigheter som bedriver eller finansierar forskning. Studien genomfördes under  
hösten 2016 och kommer att publiceras under 2017.  

Skolbibliotek
Svensk biblioteksförening har länge drivit kravet att alla elever ska ha tillgång till beman-
nade skolbibliotek, ett opinionsbildande arbete som fortsatte under 2016. Föreningen 
har exempelvis påverkat innehållet i den förordning som styr fördelningen av satsningen 
på bemannade skolbibliotek. Med anledning av regeringens beslut skrev Calle Nathan-
son och Niclas Lindberg en debattartikel i Dagens Samhälle där de framhöll huvudmän-
nens ansvar för att bemanna skolbiblioteken. 

Under Biblioteksdagarna och Bok- och Biblioteksmässan anordnades flera programpunk-
ter om skolbibliotek, tillsammans med bland annat Nationella Skolbiblioteksgruppen 
(NSG), vars arbete sedan 2015 administreras av Svensk biblioteksförening. NSG delar 
bland annat ut utmärkelsen Årets Skolbibliotek, som 2016 tilldelades Polhemskolan i 
Lund. Priset delades ut av Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, under 
Skolforum i oktober.
 
Föreningen har under året även svarat på två remisser från Skolverket angående natio-
nella it-strategier för skolväsendet samt förändrade läroplaner.

Medie- och informationskunnighet, MIK
Föreningen har under året fortsatt sitt nära samarbete kring medie- och informationskun-
nighet med Statens medieråd. De närmare 400 anmälda MIK-biblioteken har fått material 
och information i utskick från Statens medieråd, men framför allt har man använt den ut-
bildning kring MIK som erbjuds på medierådets webbplats. Allt material kopplat till MIK-
biblioteken har utvecklats i nära samarbete med Svensk biblioteksförening. 

Föreningen anordnade den 10 februari tillsammans med Svenska Unescorådet och  
Unescoprofessuren vid Göteborgs universitet ett möte om medie- och informationskun-
nighet. Mötet, som inleddes av kulturminister Alice Bah Kuhnke, samlade en lång rad 
ledande myndighetsföreträdare, ordföranden i aktuella utredningar samt forskare, för en 
diskussion om vilka frågor som är aktuella inom området just nu. Flera talare, däribland 
statssekreteraren på Utbildningsdepartementet, Helene Öberg, lyfte fram bibliotekens 
och skolbibliotekens centrala roll när det gäller att främja medie- och informations- 
kunnighet.



32

Under Biblioteksdagarna deltog Marika Alneng, som har bistått Statens medieråd med 
att utveckla material för folkbiblioteken, med ett seminarium om MIK i biblioteksprakti-
ken. Expertnätverket för skolbibliotek hade vid sin träff i Stockholm MIK som ett av sina 
huvudteman och fick där en presentation om aktuella satsningar på MIK-området av Lena 
Fagerström, projektledare, Statens Medieråd. På Bok- & Biblioteksmässan hölls ett mon-
terseminarium om MIK för nyblivna föräldrar utifrån Statens medieråds material för barn-
hälsovården och hur folkbiblioteken skulle kunna använda det i samarbetet med BVC.

Digital delaktighet
Fortfarande saknar 650 000 personer i Sverige tillgång till internet. Det finns också enligt 
Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet 2015 en betydande grupp som, trots 
tillgång, inte använder internet eller datorer på grund av bristande kunskaper och teknik-
ovana. Denna digitala klyfta måste överbryggas för att alla ska kunna vara demokratiskt 
delaktiga. 

Sedan 2014 verkar Digidelnätverkets samverkansledning för en ökad digital delaktighet 
genom kampanjer och opinionsbildning. I samverkansledningen deltar intresserade myn-
digheter och organisationer, däribland Svensk biblioteksförening. Huvudarrangemangen 
under 2016 var Get Online Week och eMedborgarveckan, där biblioteken är en av de 
viktigaste aktörerna.

Digidelnätverket gavs också möjlighet att i slutet av oktober träffa civilminister Ardalan 
Shekarabi för ett samtal om digital delaktighet och regeringens målsättning om digita-
lisering av exempelvis myndighetstjänster. Svensk biblioteksförening framförde vid mö-
tet bibliotekens stora betydelse för att öka den digitala delaktigheten. I samband med 
eMedborgarveckan skrev också föreningens ordförande Calle Nathanson en debattarti-
kel om att staten måste ta ett betydligt större ansvar för den digitala delaktigheten. I dag 
finns exempelvis inget samlat myndighetsansvar ansvar för digitalisering och hur exem-
pelvis e-tjänster ska spridas till en större andel av befolkningen. Regeringen gav i slutet 
av november ett utredningsuppdrag för att samla statens arbete för digitalisering under 
en myndighet.

Regionbiblioteksverksamhet
I Barbro Thomas rapport Den osynliga handen – regionbiblioteken i modellen beskrivs 
utvecklingen av den svenska regionbiblioteksverksamheten från 30-talet till våra dagar. 
Under dessa år har regionbiblioteken haft en strategisk roll för de kommunala biblio-
tekens utveckling och fungerat som mellanled mellan den centrala och den lokala bib-
lioteksnivån. Det övergripande syftet har varit att utjämna standardskillnaderna och att 
verka för en likvärdig tillgång till bibliotekstjänster. Dagens kultursamverkansmodell har 
för flertalet regionbibliotek inneburit avsevärda organisatoriska förändringar, inte alltid 
till det bättre. 

Svensk biblioteksförening vill med rapporten fästa uppmärksamhet på att det finns oro-
ande tendenser. De förhoppningar om utveckling av den regionala biblioteksverksam-
heten som uttrycktes i förarbetena till den nya bibliotekslagen, förefaller ännu inte ha 
fått genomslag. Rapporten presenterades under ett välbesökt seminarium under Biblio-
teksdagarna. Barbro Thomas har även föreläst om rapporten på flera andra evenemang 
runtom i landet. 
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Bibliotekens arbete med nyanlända
2015 kom över 160 000 asylsökande till Sverige. Under hösten såg vi hur flyktingkrisen 
ställde stora krav på mottagandet på många platser i landet. En institution som på ett  
imponerande sätt anpassade sin verksamhet till fler användare och nya krav var biblio-
teken. Biblioteken har öppnat upp dörrar till det svenska samhället. 

Under året uppmärksammade föreningen bibliotekens arbete med nyanlända på flera 
olika sätt. På Biblioteksdagarna i Västerås genomfördes ett seminarium samt ett panelsam-
tal där frågan lyftes ur olika aspekter. Ett initiativ togs också till ett nytt expertnätverk som 
under hösten genomförde en mycket välbesökt nätverksträff. Under Bok- och Biblioteks-
mässan hölls också ett montersamtal och i vår monter hade vi en utställning om  
bibliotekens arbete med nyanlända. En folder med exempel på aktiviteter som biblio-
teken genomfört har också tryckts och delats ut till medlemmar och andra intresserade.

Ny statistik över folkbiblioteken
Svensk biblioteksförening publicerade för elfte året i rad 311 rapporter, en för varje  
kommun, län och region, med statistik över situationen på landets folkbibliotek. I årets 
rapporter redovisas folkbibliotekens utveckling från 2007 till och med 2015 för att  
möjliggöra en unik jämförelse över tid.

Förhoppningen är att rapporterna ska stimulera till diskussioner om bibliotekens verk-
samhet och effekter, att goda exempel lyfts fram och förstärks, att förbättringsområden 
identifieras och åtgärder vidtas så att fler får tillgång till bibliotekets alla resurser. Årets 
rapporter genererade mycket medial uppmärksamhet, framför allt kring skolbiblioteks-
frågan. 

Riksrapport 2016
Under Bok- och Biblioteksmässan presenterade föreningen Riksrapport 2016 – aktuell 
utveckling inom det svenska biblioteksväsendet. Rapporten innehåller fakta, utvecklings-
tendenser och aktuella frågeställningar som påverkar bibliotekssektorn. Rapporten har 
använts i föreningens påverkansarbete gentemot beslutsfattare och huvudmän på natio-
nell, regional och kommunal nivå.
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SD:s bibliotekspolitik
Sverigedemokraternas ledamöter i riksdagens kulturutskott lämnade under den allmänna 
motionstiden in en motion om biblioteksfrågor. Motionen innehöll bland annat förslag 
om att begränsa tillgången till bibliotek för personer som inte är svenska medborgare.  
Vidare ville motionärerna inte längre att biblioteken ska ha uppdraget att prioritera  
medier på andra språk än svenska och de nationella minoritetsspråken.  

Svensk biblioteksförening reagerade kraftfullt på detta försök att inskränka bibliotekens 
arbete för fri åsiktsbildning och som mötesplats för alla människor, oavsett bakgrund.  
I ett uttalande sade föreningens ordförande Calle Nathanson bland annat att:  
”Biblioteken och deras anställda är en motkraft när klyftorna ökar och demokratin  
utmanas. Biblioteken bidrar till att utjämna kunskapsskillnader, främja läsning och kultur 
och ge invånarna verktyg att vara demokratiskt delaktiga i samhället. Det är mycket  
allvarligt att ett riksdagsparti på det här sättet vill begränsa människors rätt till bibliotek 
på grund av deras bakgrund.”

Träff med EU-parlamentariker
Inom EU har 32 procent av arbetskraften låg eller ingen digital kompetens. Detta trots 
att digital kompetens är allt viktigare för att kunna delta fullt ut i dagens samhälle. För att 
sätta ljus på frågan anordnades EU Code Week den 15-23 oktober, bland annat genom 
en interaktiv utställning i EU-parlamentet från organisationen Public Libraries 2020. I sam-
band med utställningen var Jenny Nilsson från kansliet och Lo Claesson från förenings-
styrelsen i Bryssel för att träffa svenska EU-parlamentariker och samtala med dem om 
bibliotekens arbete för digital delaktighet.

Stöd till ett kunskapsbaserat förhållningssätt

Svensk biblioteksförening arbetar med att skapa arenor för möten mellan yrkesverksamma 
och forskare och verkar för att man på biblioteken ökar medvetenheten om forskningens 
betydelse för utveckling av den egna verksamheten. Tyngdpunkten i föreningens arbete 
ligger på att främja att yrkesverksamma på bibliotek utvecklar ett forskande och reflekte-
rande arbetssätt. Det gör vi bland annat genom att sprida kunskap om bibliotekens verk-
samhet och effekter, till exempel genom faktamaterial, undersökningar och rapporter 
samt genom utdelning av bibliotekspriser. De främsta experterna på biblioteksverksam-
het är våra medlemmar och vi stödjer deras professionella utveckling genom resestipen-
dier, utvecklingsstöd, möjlighet till internationellt utbyte, de ledande branschdagarna 
Biblioteksdagarna och genom vår tidskrift Biblioteksbladet. I våra expertnätverk samlas 
landets främsta kompetens inom olika biblioteksområden. 

Utvecklingsstöd
Svensk biblioteksförenings styrelse har beslutat att fördela 2016 års utvecklingsstöd till 
två projekt.

Biblioteken på Gotland får utvecklingsstöd för sitt projekt Den digitala boken kommer.  
De vill digitalisera tjänsten som ett led i ett utvecklings- och förändringsarbete. De hoppas 
på så sätt kunna göra en prioriterad målgrupp mer digitalt medvetna genom att minska 
den digitala klyftan, tillgängliggöra litteraturen samt på ett mer effektivt sätt kunna fortsätta 
bedriva Boken kommer-verksamhet. Digitaliseringen kommer att ske i samarbete mellan 
daglig verksamhet samt Röda korset/Studieförbund. Genom bibliotekets urval och egen 
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anmälan ska låntagarna testa att få sina böcker levererade via platta laddad med önskat 
antal titlar. Urval sker i samråd med socialbibliotekarien på biblioteket. Syftet är att genom 
handledning och utbildning ge en prioriterad målgrupp en digital plattform för sina bib-
lioteksärenden, göra de mer digitalt medvetna och därmed minska den digitala klyftan.

Örkelljunga kommun får utvecklingsstöd för projektet Biblioteket – en möjliggörare. Det 
är en studie och ett projekt i hur biblioteken i Örkelljunga utvecklar sin roll som möjlig-
görare i lokalsamhället. ”Vi tar med oss beachflaggan, vår kunskap, låter människor träffas 
och mötas oavsett etnicitet, kön, ålder eller inkomst”, skriver de i sin ansökan. Projektet 
kommer att ge dem möjligheter att få reda på vad människor kan och hur denna kunskap 
kan spridas. Biblioteken kommer vara spindeln i nätet, invånarna blir de som driver pro-
jektet vidare och som sedan ska mynna ut i ett ännu rikare konst- och kulturliv. Huvudsyftet 
med projektet är att peka på den potentiella delningskultur som finns i bygden, men som 
de ännu inte har tagit ett samlat grepp om och därmed kan nå. Målet är bland annat att 
ge biblioteket en tydlig förankring i lokalsamhället, att inventera vilka kunskaper som finns 
och sprida de vidare och att arrangera minst tio stycken träffar under 2017.

Forskningsinitierande stöd
Svensk biblioteksförening arbetar aktivt med att bevaka, förmedla och uppmuntra  
biblioteksrelevant forskning. Sedan 2010 delar föreningen ut forskningsinitierande stöd. 
Syftet med det forskningsinitierande stödet är att uppmuntra framtagandet av forsk-
ningsansökningar av hög kvalitet med biblioteksrelevanta frågeställningar. Genom detta 
vill föreningen bidra till att öka antalet ansökningar till ordinarie forskningsfinansiärer 
samt förbättra utsikterna till att ansökningarna beviljas. 

Svensk biblioteksförenings styrelse beslutade att fördela 2016 års forskningsinitierande 
stöd till fyra projekt:

•	 Hanna Carlsson och Johanna Rivano Eckerdal vid Lunds universitet för projektet  
”Styrdokumentens betydelser och gestaltningar – En studie om styrdokumentens  
roller, relationer och uttryck i folkbibliotekens strategiska och dagliga verksamhet”.

•	 Jonas Fransson och Sara Kjellberg vid Malmö högskola för projektet  
”Forskningsdatatidskrifter: en länk mellan forskningsdatahantering,  
vetenskaplig publicering och forskningsbibliotek”.

•	 Jutta Haider vid Lunds universitet för projektet ”Academic librairies in transition”.

•	 Per Wisselgren vid Umeå universitet för projektet ”Bibliotekskonsulenterna  
och det svenska biblioteketssystemets formering – en pilotundersökning”.
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Remisser

Föreningen har under 2016 lämnat in ett tiotal remissyttranden, nedan beskrivs kortfattat 
föreningens ståndpunkter i några av dessa. Samtliga remissvar finns publicerade i sin  
helhet på föreningens webbplats.

Förändring i upphovsrättslagen
Förslaget handlade om att avskaffa kravet i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära 
och konstnärliga verk på tillstånd från regeringen för att bibliotek och organisationer ska 
få framställa, sprida och överföra exemplar av verk till personer med funktionsnedsätt-
ning.  Svensk biblioteksförening tillstyrkte förslaget. Vi delade utredningens bedömning 
att risken för missbruk på grund av ett avskaffat tillståndsförfarande är begränsat. 

Reformerad upphovsrätt
Behovet av en reformerad europeisk upphovsrätt är stort. I globaliseringens tidevarv 
sker alltmer av forskning och utveckling i gränslösa miljöer. Det behövs därför regelverk 
som underlättar samarbete och kunskapsutbyte. Lagstiftningen måste anpassas till den 
tekniska utvecklingen, där upphovsrättsliga regler tar hänsyn till allas rätt till fri tillgång till 
kunskap och information. Upphovsrätten ska främja innovation, inte hindra den.

Efter att ha utrett frågan i flera år presenterade EU-kommissionen i september sitt förslag 
till reformerad upphovsrätt. Tyvärr är de förslag till obligatoriska undantag som föreslås 
för text- och datautvinning, undervisning samt digitalisering av kulturarvet inte tillräckligt 
omfattande. Förslag för att förbättra möjligheterna till e-boksutlåning saknas dessutom 
helt. Positivt är att Marrakechfördraget nu implementeras, vilket kommer förbättra till-
gängligheten till medier för personer med synnedsättning. Föreningen föreslog i sitt 
yttrande till den svenska regeringen ett antal justeringar för att direktivet ska bidra till att 
säkerställa allas rätt till fri tillgång till information och kunskap.

EU på hemmaplan 
Utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) lämnade förslag för att främja insyn,  
delaktighet och inflytande för enskilda och organisationer i frågor som beslutas av EU.  
I föreningens svar framhölls bland annat att möjligheterna till inflytande och delaktighet i 
pågående lagstiftningsprocesser inom EU behöver utvecklas.

Vidare framhölls att kunskapsnivån om EU också behöver höjas, vilket förutsätter föränd-
ringar i grund- och gymnasieskolans styrdokument. Slutligen framhöll föreningen att  
regeringens och myndigheters information om löpande lagstiftningsarbete inom EU  
behöver stärkas.

2014 års Demokratiutredning  
I betänkandet Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) lämnade Demokratiutredningen för-
slag på hur engagemanget inom den representativa demokratin kan öka och breddas. 
De presenterade även förslag på hur individens möjligheter till delaktighet i och infly-
tande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen kan stärkas. Fören-
ingen lyfte i sitt remissvar bland annat fram bibliotekens roll och betydelse för att stärka 
det demokratiska samhällets utveckling. Bibliotek är ett av samhällets bästa svar även på 
framtidens demokratiska utmaningar. I yttrandet togs även upp behovet av att bemanna 
landets skolbibliotek. Menar man allvar med att stärka ungas kunskaper i MIK är en sats-
ning på skolbiblioteken helt nödvändig.
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Digitaliseringskommissionen
Föreningen har lämnat synpunkter på ett antal förslag i Digitaliseringskommissionens 
delbetänkande Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden (SOU 
2015:91). Svensk biblioteksförening ställde sig bakom utredningens förslag avseende:

•	 Tillsättandet av en utredning i syfte att ta fram ett förslag för organisering av det  
nationella främjandearbetet och det kontinuerliga statliga engagemanget. 

•	 Tillsättandet av en utredning i syfte att göra en kartläggning över digitaliserings- 
försvårande lagstiftning i samhället.   

•	 Inrättandet av ett nationellt kompetenscenter kring metoder för insamling, analys och 
nyttiggörande av stora datamängder. 

Harmoniserade krav på tillgänglighet
Föreningen har lämnat synpunkter till regeringen på EU-kommissionens förslag till harmo-
nisering av tillgänglighetskrav för vissa produkter och tjänster, däribland e-böcker. Syftet 
är att riva hinder för rörlighet och underlätta för den inre marknaden, samt öka tillgänglig-
heten och inkluderingen i samhället. I yttrandet ställer sig föreningen bakom förslaget och 
delar regeringens bedömning att det främjar utvecklingen mot ett mer inkluderande sam-
hälle, även om de exakta konsekvenserna i dagsläget är svåra att överblicka. 

Utökad bibliotekssekretess
Svensk biblioteksförening har lämnat svar på departementspromemorian Några frågor 
om offentlighet och sekretess (Ds 2016:2), som bland annat innehåller förslag på en  
utökning av bibliotekssekretessen. Framöver ska även enskildas användning av informa-
tionsteknik på biblioteken omfattas av sekretess, något som Svensk biblioteksförening 
välkomnar. I dagsläget är det endast uppgifter om enskildas lån, reservation eller annan 
beställning som omfattas av sekretess. På det här området har lagstiftningen blivit  
omodern och det är hög tid att den uppdateras för att säkerställa användarnas integritet, 
vilket föreningen har påtalat under ett antal år.

Förslaget om utökad sekretess väcker också andra integritetsfrågor för biblioteken.  
Det är väsentligt att biblioteken har möjlighet att hävda användarnas integritet och att 
bibliotekshuvudmännen tar ansvar för att så kan ske. Frågan om integritet är dock betyd-
ligt bredare än det som omfattas av förslaget till lagändring och bör därför bli föremål  
för särskild utredning.

Museiutredningen 
Museiutredningen (SOU 2015:89) föreslår en museilag med liknande uppbyggnad som 
bibliotekslagen. Enligt förslaget ska lagen innehålla bestämmelser om det allmänna musei-
väsendet, det vill säga alla offentligt styrda museer som har avlönad personal, oavsett om 
de har statlig, regional eller kommunal huvudman. Utredningen föreslår också inrättandet 
av en ny myndighet med ansvar för att främja museiverksamhet av hög kvalitet i hela lan-
det, samt att Riksutställningar avvecklas.

Svensk biblioteksförening ställer sig i huvudsak bakom utredningens förslag om att införa 
en särskild museilag som slår fast de allmänna museernas uppgift, samt deras roll som 
självständiga kulturinstitutioner i förhållande till respektive huvudman. Den föreslagna 
lagstiftningen är att betrakta som en komplettering till gällande lagstiftning kring arkiv 
och bibliotek vilket är välkommet.
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Svensk biblioteksförenings arrangemang

Biblioteksdagarna, politikerveckan i Almedalen, Bok- & biblioteksmässan i  
Göteborg samt Sveriges biblioteks utmärkelser är föreningens huvudarrangemang.

Biblioteksdagarna
Svensk biblioteksförenings årsmöte och konferens, Biblioteksdagarna, är de ledande 
branschdagarna i bibliotekssverige. Det är ett viktigt och självklart evenemang för alla 
med biblioteksanknytning. Konferensen samlar årligen flera hundra deltagare för att 
diskutera biblioteksfrågor ur olika aspekter. Under föreläsningar lyfts nationella och in-
ternationella perspektiv samtidigt som workshops och paneldiskussioner stimulerar del-
tagarna att bidra med sina kunskaper och erfarenheter. Här möts hela biblioteksvärlden, 
forskningsbibliotek, universitetsbibliotek, stora folkbibliotek såväl som den lilla biblio-
teksfilialen. Biblioteksdagarna 2016 ägde rum 11-12 maj i Västerås. 477 deltagare kunde 
välja mellan 22 studiebesök, 25 parallella seminarier och 5 storföreläsningar. Dessutom 
gavs möjligheter att knyta kontakter på mingel och middag på stadsbiblioteket respek-
tive Mälardalens högskola.

IFLA:s president Donna Scheeder, Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbild-
ning och forskning, Jodie Ginsburg, Chief Executive, Index on Censorship samt Erik Fich-
telius, nationell samordnare, Sekretariatet för nationell biblioteksstrategi, höll alla upp-
skattade föreläsningar. Som avslutningstalare gav Niclas Lindberg en exposé över  
sina 11 år som generalsekreterare för Svensk biblioteksförening och vad föreningen 
åstadkommit under denna period.

2017 hålls Biblioteksdagarna i Växjö. Svensk biblioteksförenings styrelse har också  
beslutat att Biblioteksdagarna kommer att genomföras på följande orter framöver:
Stockholm (2018), Helsingborg (2019) och Skellefteå (2020).

Almedalsveckan
Under Almedalsveckan uppmärksammade Svensk biblioteksförening jubileumsåret  
#frittord250 genom att samtala om hur yttrandefriheten präglar dagens kultur- och  
samhällsliv. Vad betyder yttrandefrihet i praktiken och hur påverkas våra öppna rum,  
fria scener, medier och litteratur av dagens samhällsklimat? Under seminariet deltog 
Anette Novak, vd Interactive Institute Swedish ICT och medieutredare, Attila Rostoványi,  
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ordförande DIK, Calle Nathanson, ordförande Svensk biblioteksförening, Kerstin 
Brunnberg, ArkDes och Ulrika Holmgaard, vd Svensk Scenkonst. 

Bok- & Biblioteksmässan
I Svensk biblioteksförenings monter under Bok- & Biblioteksmässan hölls samtal och dis-
kussioner om det fria ordet, allas lika värde och rätt och bibliotekens demokratiska upp-
drag. Medlemmar och expertnätverk presenterade verksamhet och bytte erfarenheter. 
Föreningens monterprogram invigdes av Calle Nathanson, ordförande i Svensk biblioteks-
förening, som i sitt inledningsanförande hälsade alla välkomna och betonade bibliotekens 
betydelse för yttrandefriheten och den fria åsiktsbildningen. 

Svensk biblioteksförening presenterade sin Riksrapport 2016, en lägesrapport för bibliote-
ken i Sverige med fakta, utvecklingstendenser och aktuella frågeställningar som påverkar 
bibliotekssektorn. Ett samtal om rapportens innehåll hölls mellan Anette Eliasson, biblio-
tekschef i Mölndals kommun och Calle Nathanson.  

Kulturutskottets ledamöter, Olof Lavesson (M), Gunilla Carlsson (S) och Rossana Dinamarca (V)  
samtalade om yttrandefrihetsfrågor med bäring på bibliotek med anledning av 250-års-
jubileet av Sveriges första tryckfrihetsförordning. Christina Persson, stadsbibliotekarie 
Göteborg och Anja Dahlstedt, bibliotekschef Botkyrka berättade hur de hanterar fri åsikts-
bildning i vardagen.

Under 2015 kom över 160 000 asylsökande till Sverige. Susanna Ohlström, bibliotekschef 
Sollentuna kommun och Cecilia Herdenstam, regionbiblioteket Gotland, samtalade om 
bibliotekens insatser för nyanlända och vilka behov som finns för att förstärka arbetet 
framöver. 

Är det bibliotekens roll att göra motstånd? Biblioteksbladets chefredaktör Annika Persson 
samtalade med f.d. biblioteksrådet vid Kungliga biblioteket Barbro Thomas och projekt-
ledaren för Varbergs ”Bibliotek mot rasism”-kampanj Kajsa Åberg.

Under fredagen presenterade plakettjuryn alla nio nominerade barnböcker till Carl von 
Linné-, Elsa Beskow- och Nils Holgerssonplaketten. Berättarministeriets Dilsa Demirbag-
Sten pratade tillsammans med Jenny Poncin från Svensk biblioteksförening om barnens 
yttrandefrihet. Föreningens nya expertnätverk för bibliotekens lärandemiljöer berättade 
om nätverkets inriktning och framtida arbete. Under lördag och söndag visade Svensk  
biblioteksförening upp sin egen utställning om bibliotekens arbete med nyanlända.
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I samband med Bok- & Biblioteksmässan 2016 var det en intensiv debatt kring den  
högerextrema tidningen Nya Tiders medverkan som utställare. Detta ledde till att  
föreningens ordförande undertecknade ett upprop som bland annat krävde att Bok-  
& Biblioteksmässan måste ställa krav på att de organisationer som har monterplats  
ställer sig bakom grundläggande värderingar om alla människors lika värde.  
 
Under hösten hade föreningen haft två möten med ledningen för mässan och vid dessa 
tillfällen ytterligare klargjort föreningens ställningstaganden. Styrelsen beslutade vid sitt 
sammanträde i december att från regionföreningarnas styrelser inhämta synpunkter i  
frågan om sitt deltagande innan ett slutligt ställningstagande.

Sveriges biblioteks utmärkelser
Svensk biblioteksförening delar årligen ut åtta priser med en total prissumma om 200 000 
kronor. Prisernas uppgift är att bekräfta framstående arbete. Prisutdelningarna är därför ett 
sätt att synliggöra och lyfta fram bibliotekens verksamhet. Att stärka och öka kunskapen om 
föreningens priser kräver ett långsiktigt arbete som berättar om det unika, att pristagarna 
utses av experterna på läsningens praktik och att de synliggör bibliotekens uppgift i sam-
hället. 

Prisutdelningen genomfördes 24 oktober i Stockholms stadsbiblioteks Rotunda. Här 
fanns såväl pristagare, föreningens medlemmar, styrelsen, särskilt inbjudna och andra 
vänner för utdelningen av Sveriges biblioteks utmärkelser liksom en hel del spontana 
åhörare i form av biblioteksbesökare. Lena Nilsson var konferencier och presenterade 
pristagarna och respektive juryordföranden. Lena bjöd också på underhållning i form av 
sång. Dansaren Mario Perez Amigo framförde ett häftigt och annorlunda dansnummer. 
Ceremonin avslutades med tal och uppläsning av årets Aniarapristagare Claes Andersson.

Svensk biblioteksförening delade ut följande priser:

Aniarapriset
Aniarapriset utdelas årligen till en svenskspråkig författare av skönlitteratur för vuxna och 
består av en skulptur av Linnea Jörpeland samt en prissumma på 50 000 kronor.

Aniarapriset 2016 tilldelades Claes Andersson.

Ur juryns motivering: ”Claes Andersson tilldelas årets Aniarapris för sin drygt halvsekel-
långa gärning som lyriker och prosaist. Alltsedan debuten 1962 med Ventil har han rasat 
som en våryr björn i språkskogen, i samhället och i politiken, men också odlat en sorts 
läslampans förtrolighet, ett kakelugnsvarmt och inbjudande tilltal av omisskännligt märke.”

Jury:
Gunnel Arvidson Nilsson, ordförande
Petter Lindgren, Sveriges Författarförbund
Elias Hillström, Stockholms stadsbibliotek

Collijnpriset
Collijnpriset instiftades 1995 för att hedra Isak Collijn, riksbibliotekarie och initiativtagare 
till grundandet av Svenska Bibliotekariesamfundet 1921. Priset utdelas årligen till den 
student som skrivit fjolårets bästa uppsats inom ämnet biblioteks- och informationsveten-
skap. Prissumman är 25 000 kronor.



43

Collijnpriset 2016 tilldelades Charlotte Högberg för uppsatsen ”The Power Over Private 
Information in Big Data-Society: Power Structures of User-generated Data Manifested by 
Privacy and Data Policies”. Uppsatsen har lagts fram inom ABM-masterprogrammet vid 
Lunds universitet med Sara Kjellberg som handledare.

Ur juryns motivering: ”Har du någonsin undrat vad som står i Facebooks data- och sekre-
tesspolicy? Det gör inte Charlotte Högberg. I den vinnande uppsatsen presenterar och 
analyserar hon ett stort antal sociala mediers policytexter och deras placering i användar-
gränssnittet. Genom en noggrann och välstrukturerad textanalys visar författaren hur de 
olika företagen medvetet gör det krångligt för sina användare att förstå sina rättigheter. ”

Jury:
Henrik Åslund, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet, ordförande
Gunnar Sahlin, Sollentuna
Helen Hed, Umeå universitetsbibliotek
Lena Landgren, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Bengt Hjelmqvists pris
Bengt Hjelmqvists pris utdelas årligen för framstående insatser på folkbiblioteks-
området. Prissumman är 25 000 kronor. Bengt Hjelmqvists pris 2016 tilldelades 
Peter Björkman, Bibliotek Botkyrka.

Ur juryns motivering: ”Peter Björkman har den sällsynta förmågan att kombinera en kvalifi-
cerad analytisk förmåga och kunskap om teorier med väldigt konkret och praktiskt arbete 
i en folkbibliotekskontext. Just nu driver Peter ihop med kollegor ett projekt som syftar till 
att öka biblioteksrummets läsbarhet för personer med kort utbildningsbakgrund, d v s att 
anpassa skyltning och göra rummet tillgängligt. Jämlikhet och mänskliga rättigheter är 
grunden för det arbete som Peter gör som bibliotekarie.”

Jury:
Lo Claesson, Svensk biblioteksförening, ordförande 
Kristina Andersson, Umeå
Peter Alsbjer, Örebro stadsbibliotek
Anette Mjöberg, Hässleholms stadsbibliotek
Alireza Afshari, Stockholms stadsbibliotek
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Greta Renborgs pris
Greta Renborgs pris instiftades 1986 och utdelas årligen 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 kro-
nor. 2016 tilldelades personalen vid Sätra bibliotek i Gävle priset. 

Ur juryns motivering: ”Personalen vid Sätra bibliotek är aktiv i sociala medier, lägger ofta 
ut boktips och kommunicerar det som händer på biblioteket. Deras marknadsförings-
arbete är helt i Greta Renborgs anda och gör dem till demokratins, folkbildningens och 
läsfrämjandets fotarbetare.”

Jury:
Wiviann Wilhelmsson, ordförande 
Annika Persson, Biblioteksbladet
Ulla Nyberg, Region Gävleborg
Lotta Haglund, GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan
Hedija Kodzaga Jasarevic, Malmö Stadsbibliotek

Elsa Beskow-plaketten
Elsa Beskow-plaketten instiftades 1958 och utdelas årligen av Svensk biblioteksförening 
till den konstnär som framställt föregående års bästa svenska bilderbok för barn eller den 
bäst illustrerade svenska barnboken. Priset består av en glasplakett och 25 000 kronor. 
Elsa Beskow-plaketten 2016 tilldelades Viveka Sjögren för bilderboken Om du skulle 
fråga Micha. 

Ur juryns motivering: ”Med ett poetiskt språk och stark lyskraft i bilderna har Viveka Sjö-
gren skapat en både vacker och aktuell bilderbok. Berättelsen är Michas, ett barn som 
tillsammans med sin familj tvingas fly till ett kallt och obegripligt land. Om du skulle fråga 
Micha lämnar ingen oberörd.”

Nils Holgersson-plaketten
Nils Holgersson-plaketten instiftades 1950 och utdelas årligen av Svensk biblioteksfören-
ing till författaren av föregående års bästa barn- eller ungdomsbok. Priset består av en 
glasplakett och 25 000 kronor. Nils Holgersson-plaketten 2016 tilldelades Frida Nilsson 
för boken Ishavspirater.

Ur juryns motivering: ”I Ishavspirater målar Frida Nilsson skickligt och drivet upp en fan-
tasivärld, ett skimrande sagoäventyr med utvecklingstematik, väl förankrad i den svenska 
berättartraditionen. Frida Nilssons bok fångar och berör läsare i alla åldrar och stannar 
kvar länge, länge.”

Carl von Linné-plaketten
Plaketten instiftades 1998 och utdelas årligen av Svensk biblioteksförening till den eller 
de som framställt föregående års bästa fackbok för barn eller ungdomar. Priset består 
av en glasplakett av Margareta Hennix samt ett stipendium om 25 000 kronor. Carl von 
Linné-plaketten 2016 tilldelades Mats Vänehem för faktaboken Vikingar.

Ur juryns motivering: ”Det finns en stark dragningskraft i Mats Vänehems bok Vikingar. 
På ett suggestivt och intresseväckande sätt ger han oss forskarens och konstnärens bild 
av en av svensk historias mest omskrivna perioder – vikingatiden. Som läsare förstår man 
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den komplexitet som det innebär att tolka sin historia. Mats Vänehem har skrivit en bok 
som talar till alla åldrar där läsaren blir medskapare och upptäckare.”

Jury för samtliga plaketter:
Dag Hedberg, Västerås stadsbibliotek, ordförande 
Karin Blomquist, Korpens bibliotek, Gotland
Mary Ingemansson, Högskolan Kristianstad
Johanna Andersson, Bäckadalsgymnasiet, Jönköping
Anna-Klara Ehn Ericson, Uppsala stadsbibliotek
Anna Hällgren, Lövångers bibliotek

Årets bokbuss
Priset instiftades 1998 i samband med att bokbussverksamheten i Sverige fyllde 50 år. 
Priset delas ut till den bokbuss 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 får överta ett vandringspris som är en 
trämodell av den första svenska bokbussen. Utmärkelsen Årets bokbuss tilldelades 2016 
Jönköpings bokbussverksamhet.

Ur juryns motivering: “När kommunal biblioteksverksamhet byggs upp och utvecklas går 
det att välja olika utvecklingsvägar. Den grundläggande förutsättningen är dock att bib-
lioteken, för att även i framtiden vara relevanta, måste fortsätta att utvecklas kontinuer-
ligt. När dessa förutsättningar finns för den mobila biblioteksverksamheten ger det både 
brukare och personal möjlighet att prova nya vägar, att modernisera befintlig verksamhet 
samt att vidga gränserna för vad de mobila biblioteken kan och skall göra. Årets prista-
gare lever upp till allt detta.”

Jury:
Anders Gistorp, Falkenberg, ordförande 
Lise-Lott Nilsson, Lund
Margita Rydefjord, Trollhättan, representant för föregående års vinnare 
Olof Berge Kleber, Borås
Helena Kettner Rudberg, Svensk biblioteksförening

Övriga arrangemang och konferenser
Under 2016 har föreningen arrangerat följande:

Jubileumssymposium
Föreningen avslutade sitt 100-årsfirande med ett jubileumssymposium den 26 januari 
på Kungliga biblioteket i Stockholm. Inbjudna gäster var representanter från bland an-
nat regering och riksdag samt samarbetspartners från olika intresseorganisationer och 
myndigheter. Symposiet inleddes med en välkomsthälsning av riksbibliotekarie Gunilla 
Herdenberg och ett inledningstal av ordförande för Riksdagens kulturutskott, Olof Laves-
son. Symposiets huvudtalare Lars Burman, Johanna Koljonen och Anders Rydell talade 
om bibliotekens utmaningar i dagens samhälle, den stora kraften som finns i mötet med 
biblioteket och hur bibliotek kan användas för politiska syften, på gott och ont. Föreläs-
ningarna från symposiet finns tillgängliga på vimeo.com.
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Marskonferensen
Årets Marskonferens ägde rum i Umeå 29 februari - 1 mars och samlade 130 deltagare. 
Konferensen fokuserade på frågor runt bibliotekslagens portalparagraf. I denna paragraf 
vilar ett storartat, viktigt uppdrag och ansvar, som förenar olika biblioteksverksamheter. 
Här vilar också utmaningar och paradoxer. Konferensen riktade sig till alla inom biblio-
tekssektorn i Norden och arrangerades av Informations- och lånecentralen Umeå, Läns-
biblioteket i Västerbotten, Svensk biblioteksförening, Svensk biblioteksförenings Region-
förening Västerbotten, Umeå stadsbibliotek och Umeå universitetsbibliotek.

Mötesplats Profession-Forskning
Högskolan i Borås, Kultur i Väst, Stadsbiblioteket i Borås och Svensk biblioteksförening 
arrangerade 27-28 oktober konferensen Mötesplats Profession-Forskning. Konferensen 
har en viktig funktion för erfarenhetsutbyte och kontakt mellan utbildning, forskning och 
alla typer av biblioteksverksamhet och ger utrymme för reflektioner kring evidensbaserat 
arbete och andra forskningsmetoder. I programmet lyftes aktuella och relevanta frågor 
för bibliotekssektorn men också frågor som speglar pågående forskning inom området 
På konferensen deltog 72 deltagare.

Internationellt arbete

De internationella frågorna är viktiga för Svensk biblioteksförening. Inriktningen på det 
internationella arbetet är att främja långsiktighet och skapandet av hållbara strukturer för 
biblioteksutveckling. Av den anledningen har Svensk biblioteksförening som sin huvud-
strategi valt att kanalisera sitt internationella arbete genom nordiskt samarbete, europe-
iska organisationer (EBLIDA och LIBER) och IFLA-medlemskap.

Svensk biblioteksförening har valt att kraftsamla resurser och engagemang på långsiktiga 
samarbeten och projekt istället för att sprida resurser på olika, mer kortsiktiga insatser. 
Det internationella arbetet och samarbetet med andra länder skall präglas av ömsesidigt 
lärande. Det internationella arbetet bygger på ambitionen att möjliggöra för föreningens 
medlemmar på de olika biblioteken att delta i det internationella utbytet. I valet mellan 
att lägga resurser på anställd personal eller medlemsaktiviteter har såväl årsmötet som 
styrelsen prioriterat det senare. Årligen delar därför föreningen ut såväl resestipendier 
som stipendier för IFLA-deltagande. Genom Svensk biblioteksförenings försorg har  
sedan år 2000 nära 500 personer fått möjlighet till internationellt erfarenhetsutbyte  
med stöd av dessa stipendier. Utöver det är styrelsens valda ledamöter engagerade i  
det internationella arbetet genom uppdrag som delegater för IFLA och det europeiska 
och nordiska samarbetet. Till det kommer det engagemang som medlemmar nu lägger 
ner i arbetet med att utveckla ett långsiktigt arbete med KLA, Kenya Library Association.  
Genom att använda resurserna till ett breddat och medlemsknutet internationellt  
engagemang vill föreningen stimulera ett fördjupat och biblioteksnära erfarenhetsutbyte. 

International Federation of Library Associations and  
Institutions  - IFLA
Svensk biblioteksförening stödjer aktivt IFLA:s arbete bl.a. genom att vara medlem i 
IFLA:s samtliga sektioner, oavsett om det finns ett svenskt deltagande i dessa eller ej. 
Svensk biblioteksförening främjar också IFLA:s verksamhet genom att på olika sätt stödja 
svenskt deltagande i IFLA:s sektioner. Föreningens resestipendium (se mer information 
nedan) har bidragit till att möjliggöra ett stort och aktivt deltagande under IFLA World 



47

Library and Information Congress, WLIC, och i IFLA:s olika sektioner och grupper. Rese-
rapporter från stipendiaterna finns att läsa på föreningens webbplats. Dessa medlemmar 
är även aktiva inom föreningens Expertnätverk för IFLA, som anordnar nätverksträffar 
då man planerar, samordnar och följer upp deltagandet på WLIC. Där presenteras också 
många andra samarbeten mellan bibliotek/BoI-utbildningar i Sverige och andra länder. 

Föreningen är medlem i IFLA:s sektion Management of Library Associations Section, 
MLAS. Det är en av de tyngsta sektionerna inom IFLA med en ständig plats inom styrel-
sen, Governing Board. Föreningens aktiva medverkan där påverkar den riktning IFLA tar 
och stärker den roll de nationella biblioteksorganisationerna spelar inom organisationen. 

IFLA WLIC (World Library and Information Congress) 2016 hölls i Columbus, USA. De nord-
iska länderna tjuvstartade IFLA-konferensen med ett nordiskt möte (Nordic Caucus) dagen 
före invigningen. Nordiska representanter i IFLA:s styrelse berättar vad som är på gång.  
I år hade man hjälp av IFLA:s nya generalsekreterare Gerald Leitner. 

Under kongressen i Columbus träffades även de olika sektionernas styrgrupper (Stan-
ding Committe) för att driva sina frågor framåt. Man arbetar utifrån de övergripande mål-
sättningar som IFLA har i sin strategiska plan, men med inriktning på sina specialfrågor.  
Alla som är intresserade kan vara med som observatörer på mötena. Varje år ses styr-
grupperna också på ett så kallat midyear meeting. I Columbus har två sektioner beslutat 
att 2017 års vårmöten blir i Sverige; nämligen styrgruppen för skolbibliotek som träffas i 
Stockholm och styrgruppen för barnbibliotek som träffas i Göteborg. 

Svensk biblioteksförening har under året översatt IFLA:s strategiska plan för 2016-2021. 
Med planen pekar IFLA ut en strategisk riktning och målsättningar för perioden. Planen 
ska genomsyra IFLA:s hela verksamhet och omfattar fyra områden:

- Biblioteken i samhället
- Information och kunskap
- Kulturarv
- Kapacitetsuppbyggnad
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IFLA-stipendier
Under året har följande stipendier delats ut för att möjliggöra ett ökat svenskt deltagande 
i IFLA:s arbete och för att återföra erfarenheter från det internationella bibliotekssamar-
betet till Sverige:

Lo Claesson, Vaggeryds bibliotek
Liselott Winka, Konstfacks bibliotek
Catharina Isberg, Helsingborgs bibliotek
Britt Omstedt, Linköpings universitetsbibliotek/Campus Norrköpings bibliotek
Alireza Afshari, Stockholms stadsbibliotek
Liz Holmgren, Örebro universitetsbibliotek
Louise Dahlberg, Umeå universitetsbibliotek
Linda Willander, Malmö stadsbibliotek
Maria Alexiusson, Gislaveds bibliotek
Lenita Brodin Berggren, Umeå universitetsbibliotek
Maja Markhouss, Almedalsbiblioteket
Inga-Lill Nilsson, Karlstads universitetsbibliotek
Christer Edeholt, Umeå stadsbibliotek
Mauritza Jadefrid, Göteborgs universitetsbibliotek
Anya Feltreuter, Mjölby bibliotek
Anette Mjöberg, Hässleholm 

EBLIDA
EBLIDA, European Bureau of Library, Information and Documentation, är en oberoende 
paraplyorganisation för biblioteks- och informationsområdet och fokuserar på europeiska 
frågor inom informationssamhället. EBLIDA verkar för fri tillgång till information och för 
bibliotekens och arkivens roll för att uppnå detta. Svensk biblioteksförening anser att det 
är mycket viktigt att det finns en organisation som bevakar biblioteksfrågorna på europe-
isk nivå. Svensk biblioteksförening har för närvarande en representant i EBLIDA:s styrelse.

Den 23 juni röstade Storbritannien för att lämna EU. EBLIDA gjorde då ett uttalande  
för att visa sitt fortsatta stöd för den brittiska bibliotekssektorn, oavsett förändringar i 
relationen till EU. I uttalandet nämns frågor som copyright och andra lagstiftningsfrågor, 
biblioteksutveckling samt utbildning som områden där EU-lagstiftning även i framtiden 
kommer att påverka Storbritanniens bibliotek.

LIBER
Svensk biblioteksförening är medlem i LIBER, Ligue des Bibliothèques Européennes de 
Recherche, en europeisk samarbetsorganisation för forskningsbibliotek och relaterade 
institutioner. Genom Svensk biblioteksförenings engagemang i LIBER bidrar föreningen 
till påverkansarbete gentemot EU-institutionerna och den europeiska rättsutvecklingen, 
i synnerhet på upphovsrättsområdet. För LIBER har tre frågor varit prioriterade under de 
senaste åren: en generell upphovsrättsreform, bättre villkor för text- och datautvinning 
och att främja öppen tillgång till offentligt finansierad forskning (open access).

Nordiskt samarbete
De nordiska biblioteken har en likartad bakgrund och gemensamma värderingar om  
öppenhet och fri tillgång till information som utgångspunkt. Biblioteken har spelat en 
viktig roll i utvecklingen av demokrati och välfärd i de nordiska länderna. 
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Svensk biblioteksförening deltar fullt ut i de nordiska biblioteksföreningarnas samarbete. 
Det nordiska arbetet är värdefullt, både därför att det ger möjligheter till ett gemensamt 
nordiskt agerande i IFLA och andra internationella sammanhang, men också för att det 
ger bättre förutsättningar för de nordiska bibliotekens utveckling. Erfarenhetsutbyte, 
jämförelser och kunskapsöverföring ger en förtrogenhet med bibliotekens förutsättning-
ar i hela Norden. Gemensam kunskap och ett samnordiskt agerande skapar bättre förut-
sättningar för de nordiska biblioteksföreningarnas verksamhet även nationellt.

Övriga internationella organisationer
Föreningens mer kontinuerliga samarbete gäller organisationer som Unesco och Blue 
Shield. Båda är nära förbundna med varandra och med IFLA. 

Unesco är en mellanstatlig organisation. Det är länder som är medlemmar och det är län-
derna som i stor utsträckning genomför vad man tillsammans bestämt. Unesco har olika 
vägar till kontakt med medlemsländerna: först och främst regeringarna som finansierar 
och fattar beslut, men också Unescos unika nationalkommissioner (i Sverige Svenska 
Unescorådet) som fungerar som broar mellan Unesco och medlemslandet och nätverk 
där experter samverkar. Till detta tillkommer nätverk av frivilligorganisationer, där många 
är aktiva inom kulturområdet, som t.ex. IFLA. IFLA och Unesco står gemensamt bakom 
flera av de internationella biblioteksmanifesten.

Haagkonventionen för skydd av kulturegendom i händelse av väpnade konflikter tillkom 
1954 på initiativ från Unesco. Bakgrunden var den omfattande förstörelsen av kulturarv 
under andra världskriget. Sverige ratificerade konventionen 1985.

Utifrån konventionen arbetar The International Committee of the Blue Shield (ICBS). ICBS 
bildades 1996 och dess fem konstituerande organisationer är:

•	 IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions

•	 ICA, International Council on Archives

•	 ICOM, International Council of Museums

•	 ICOMOS, International Council of Monuments and Sites

•	 CCAAA, Co-ordinating Council of Audiovisual Archives Associations

ICBS arbetar tillsammans med olika nationella Blue Shield-kommittéer för att säkra kultu-
rell egendom vid väpnad konflikt eller katastrofer. Arbetet består av att sprida kännedom 
om vikten av skydd av kulturarv och av kunskapsmässig och snabb assistans vid behov. 
Svensk biblioteksförening är en aktiv medlem i det svenska Blue Shield-samarbetet.

Genom att Svensk biblioteksförening gått med i Svenska Daisykonsortiet är indirekt även 
International DAISY Consortium en internationell samarbetspartner. Föreningen har även  
samarbetat med andra internationella organisationer vid olika enstaka insatser, t.ex. med 
International Board on Books for Young People, IBBY. 
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Kenya-samarbetet / Building Strong Library Associations
Svensk biblioteksförening arbetar för att skapa ett långsiktigt utvecklingsarbete i samverkan  
med Kenya Library Association (KLA). Det sker genom samarbetsprojektet ”Stronger  
Together” med KLA och i nära anslutning till IFLA:s program BSLA – Building Strong Library 
Associations. Syftet är att genom ett långsiktigt åtagande stödja framväxten av en stark, 
nationell biblioteksförening i Kenya som i sin tur kan vara en part i konkreta utvecklings-
projekt. Projektet pågår 2013-2017. Arbetsgruppen bestod under 2016 av Christina  
Tovoté, Leif Mårtensson och Björn Orring. 

I månadsskiftet maj – juni genomfördes en workshop med sju representanter från KLA i 
Stockholm. Programmet innehöll löpande utvärdering av projektet, men också diskussioner 
om ett eventuellt framtida samarbete, bortom det nuvarande projektet. Under besöket 
gjordes även besök på KB samt bibliotek i Kista och Fittja.  

Under IFLA WLIC skedde avstämningsmöten med KLA:s ordförande Dr Tirong Arap  
Tanui där Calle Nathanson, Leif Mårtensson samt Jenny Nilsson, t.f. verksamhetsledare för 
kansliet, deltog. Ett möte genomfördes även med Wenslas Ong’ayo, administrativ chef för 
kulturdepartementet i Kenya. 

I slutet av november besökte representanter från föreningen Kenya i samband med deras 
årliga bibliotekskonferens och årsmöte. I år var det ett femtiotal deltagare som samlades i 
Thika, fem mil norr om huvudstaden Nairobi. Under konferensen presenterades ett tiotal 
papers, varav flera handlade om bibliotekens roll för implementeringen av Agenda 2030. 
I resan deltog, förutom arbetsgruppen, Calle Nathanson och Anja Dahlstedt, ordförande 
respektive 2:e vice ordförande i föreningsstyrelsen.  

Under veckan gavs många exempel på den utvecklingsresa som Kenyas biblioteksförening 
gjort, men också på de utmaningar som biblioteksväsendet i Kenya har att brottas med. 
Flera biblioteksbesök genomfördes, bland annat till folkbibliotek i Nairobi och Thika, samt 
skolbiblioteket på St. Francis girls high school.  

Det nuvarande samarbetet avslutas i slutet av 2017. Svensk biblioteksförenings styrelse 
har tillsammans med styrelsen i KLA inlett diskussionerna om ett eventuellt nytt samar-
betsprojekt, samtal som kommer att fortsätta under 2017.



51

Resestipendier
Svensk biblioteksförening delar ut resestipendier två gånger per år. Stipendier kan delas 
ut både för individuellt resande och för gruppresor. Avsikten med stipendieresorna är 
att medlemmen som individ ska få möjlighet att fördjupas och utvecklas i sin profession 
genom internationella kontakter. Föreningen möjliggör också genom stipendierna att 
svensk kompetens uppmärksammas och utvecklar biblioteksverksamheten globalt.  
Sökande skall vara enskild eller institutionell medlem i föreningen. Ansökan skall innehålla 
motivering samt budget. Reserapport skall lämnas senast en månad efter hemkomst.  
Bidragsmottagare skall vara beredd att berätta om resan i vidare sammanhang både 
muntligt och skriftligt. Bidragsmottagare skall i sådana sammanhang redovisa att  
föreningen finansierat resan.  

I april 2016 beviljades resestipendier för sammanlagt 121.000 kr. Bland 29 ansökningar 
beviljades följande: 

•	 Pia Letalick Rinaldi, Västerås stadsbibliotek, för kurs/workshop/studiebesök i bokhistoria 
och äldre tryck i Lyon.

•	 Nick Jones, Huddinge bibliotek, för studier/intervjuer – hur jobba med rättvisa och 
jämlika rekryteringar i Toronto. 

•	 Åsa Warnqvist, Barnboksinstitutet Stockholm, för studiebesök Norges Nasjonalbibliotek 
och Norsk barnebokinstitut, Oslo. 

•	 Sara Kjellberg, Jonas Fransson, Madeleine du Toit, Pablo Tapia, Karin Sedvall, Malmö 
högskola, för studieresa med kompetensutbyte i bl a lösningar i hanterandet av  
forskningsdata, Edinburgh. 

•	 Tinne Wennerholm samt 19 kollegor från Gävleborg och Sörmland, för studiebesök 
på Ordkonst, Sellobiblioteket och Tove Janssons ateljé, Helsingfors. 

•	 Berit Wijk Tegenrot, Annette Gillholm, S:t Petri skola Malmö, för studiebesök på  
Rutger University för att lära mer om Guided Inquiery, New Jersey. 
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I november 2016 beviljades resestipendier för sammanlagt 124.000 kr.  
Bland 30 ansökningar beviljades följande: 

•	 Eva Bergstedt, Linköping, för att besöka institutioner i England som aktivt arbetar 
med biblioterapi.

•	 Regionförening Västerbotten för en studieresa med 20 deltagare till Mo i Rana  
för att besöka bibliotek.

•	 Katarina Standár, Nordiska museet och Annakarin Lindberg, Kungliga Konsthögskolan, 
för undersökning av specialbibliotek i USA.

Julgåva
Svensk biblioteksförenings julgåva gavs 2016 till Blank Spot Project för att möjliggöra 
kvalitetsjournalistik om länder, människor och konflikter som ofta glöms bort.

Blank Spot Project grundades 2015 genom en crowdfundingkampanj med målet att  
möjliggöra utrikesjournalistik om platser som sällan nämns i traditionella medier.  
Idag drivs verksamheten med stöd från 160 delägare och 3 000 prenumeranter.
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Årsredovisning 
 
Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten

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 bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning  
och utveckling. Verksamheten regleras av stadgarna, årsmötets beslut och styrelsens 
handlingsplan. Föreningen är självfinansierad och inte beroende av till exempel offent-
liga bidrag för att bedriva sin verksamhet.

I enlighet med stadgarna leds föreningens arbete av styrelsen, som inom sig utsett 
arbetsutskott. Styrelsen upprättar en placeringspolicy samt fastställer en instruktion  
för generalsekreteraren, vilken reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen, kansliet  
och generalsekreteraren.

Resultat och utfall

Föreningen redovisar ett verksamhetsresultat på -18,5 Mkr (-17,6 Mkr för 2015)  
vilket ligger i nivå med budget (+0,7 Mkr 2015). Resultatet efter finansnetto och  
avsättning till ändamålsbestämda medel är -11,8 Mkr (-7,7 Mkr 2015).

Väsentliga ekonomiska händelser under året

Kapitalförvaltningen
Svensk biblioteksförening har under året fortsatt med så kallad indexförvaltning.  
Tillgångarna är placerade långsiktigt i AMF räntefonder, Brummers hedgefond  
Multi-Strategy, SPP Aktie-indexfond Global och Öhman Etisk Index Sverige. I enlighet 
med den av styrelsen fastställda placeringspolicyn är målet att nå en årlig avkastning 
som överstiger förändringen i konsumentprisindex med tre procentenheter.

Detta mål har för år 2016 infriats. Den totala värdeökningen/avkastningen på föreningens 
placeringar rör sig om cirka 5 % eller 19 Mkr (3 % eller 11,7 Mkr 2015). Efter uttag för årets 
verksamhetsresultat (-18,5 Mkr) är föreningens eget kapital inklusive övervärde i långfristiga 
värdepappersinnehav 402,7 Mkr (402,3 Mkr 2015), vilket är 0,4 Mkr eller 0,09 % högre 
(-6,2 Mkr/-1 % 2015 mindre) än i föregående års bokslut.

Styrelsens placeringsgrupp bestående av Calle Nathanson, Anders Söderbäck och  
Peter Linde har träffat föreningens placeringskonsult Wachtmeister & Partner för att  
förbereda en ny tillgångsallokering.

Styrelsen fattade i november beslut om att anställa Karin Linder som ny general- 
sekreterare från 1 januari 2017.
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jämförelse mellan budget och utfall
Fördelning mellan intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter  Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2015  Budget 2015
Medlemsavgifter	 2	376	384	 2	450	000	 2	444	250	 2	000 000
Försäljning och deltagaravgifter  14 165 25 000 15 036   50 000 
BBL  533 900 650 000 652 022 700 000 
Biblioteksdagar och övriga konferenser  1 531 100 1 650 000 1 687 540 1 550 000
NSG 39 965 0 28 250 0
Summa verksamhetens intäkter  4 495 514 4 775 000 4 827 098  4 300 000

Verksamhetens kostnader
Föreningsverksamhet  -1 383 682 -1 750 000 -1 457 722 -1 850 000 
Årsmöte, valberedning  -58 479 -200 000 -166 265  -350 000  
Styrelsen  -957 373 -1 100 000 -985 559  -1 100 000  
Regionföreningar  -364 106 -350 000 -305 899  -300 000 
Förvaltningskostnader  0 -50 000 0  -50 000 
Oförutsett  -3 724 -50 000 0  -50 000

Verksamhetsresurser  -10 977 205 -11 325 000 -9 854 049  -11 300 000
Kanslipersonal  -7 362 023 -8 100 000 -6 246 366  -8 100 000
Arbetsmiljöinsatser 0 0 -170 627 0
Övriga kanslikostnader -1 987 593 -1 400 000 -1 805 093  -1 500 000 
Lokalkostnader  -1 495 873 -1 700 000 -1 473 329  -1 600 000 
Inventarier och avskrivningar  -131 715 -125 000 -158 634  -100 000
 
Forskning och utveckling  -8 362 426 -8 200 000 -8 263 100  -7 450 000
Utvecklingsstöd  -125 000 -300 000 -304 000  -300 000 
Forskningsinitierande stöd  -325 220 -200 000 -198 800  -200 000 
Biblioteksdagar och övriga konfenser  -1 496 232 -1 650 000 -1 651 056  -1 400 000 
Kunskapsproduktion och -förmedling  -660 265 -850 000 -500 106  -750 000 
Branschtidning/BBL  -3 476 305 -3 200 000 -3 440 246  -3 000 000 
Råd, grupper, nätverk  -767 298 -500 000 -756 954  -500 000 
Internationellt utbyte  -881 099 -800 000 -777 621  -700 000 
Resestipendier mm  -230 000 -300 000 -269 903  -300 000 
Priser och utmärkelser  -401 007 -400 000 -364 414 -300 000 

Lobbning och opinionsbildning  -2 244 830 -2 000 000 -1 902 483  -2 000 000 
Information, opinionsbildning, lobbning  -1 512 116 -1 400 000 - 1 320 618  -1 600 000 
Mässor och evenemang  -732 714 -600 000 -581 865  -400 000 

Summa verksamhetens kostnader  -22 968 142 -23 275 000 -21 477 354  -22 600 000  
Verksamhetsresultat  -18 472 628 -18 500 000 -16 650 256  -18 300 000  

100-års jubileum  0 0 -996 840  0

Finansiella intäkter och kostnader
Återbetalda fondavgifter 549 135  1 656 316  
Ränteintäkter  638  185  
Realisationsvinst  6 233 737  7 413 885 
Räntekostnader  -247  -1 437  
Konsult i placeringsfrågor  -178 750  -151 250  
Summa finansiella intäkter och kostnader  6 604 513  8 917 699

Årets resultat  -11 868 116  -8 729 397  
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel    973 828  

Kvarstående belopp  -11 868 116  -7 755 569  
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resultat och ställning (tkr)
 2016 2015 2014  2013  2012 
Verksamhetens intäkter  4 541 4 848 4 221  4 110  3 988 
Verksamhetsresultat  -18 472 -17 647 -18 241  -17 847  -17 791 
Resultat	efter	finansiella	poster		 -11	868	 -8	729	 -10	118		 -37	210		 -3	497
Balansomslutning  291 431 304 283 312 806  322 353  360 444

Resultatdisposition

Per	2016-12-31	finns	följande	balanserade	medel:	

Balanserat resultat 300 263 897
  -11 868 116Årets resultat   

 288 395 781

Balanserade medlen föreslås disponeras så att i ny räkning överförs  288 395 781

resultaträkning

 Not  2016 2015
Verksamhetens intäkter  1  4 540 789 4 847 851
  4 540 789 4 847 851
Verksamhetens kostnader:
Produktionskostnader   -3 815 269 - 3 885 786
Övriga externa kostnader  2  -11 109 305 -10 495 821
Personalkostnader  3, 4  -7 957 127 -7 987 727
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar  5  0 0
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  6  -131 715 -125 612
  -23 013 416 -22 494 946

Verksamhetsresultat   -18 472 627 -17 647 095

Resultat från finansiella investeringar:
Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar  7  6 783 508 9 070 386
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter   -247 -1 437
Resultat från andra kortfristiga fordringar    0 0
Övriga	finansiella	kostnader		 	 -178	750	 -151 250
  6 604 512 8 917 699

Årets resultat   -11 868 116 -8 729 397

Årets resultat  -11 868 116 -8 729 397
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel  0 973 828
Återföring av ändamålsbestämda medel  0 0
Avsättning till ändamålsbestämda medel  0 0

         

Kvarstående belopp  -11 868 116 -7 755 569
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Balansräkning

Tillgångar  Not  2016-12-31 2015-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar  5  523 814 0          
Summa immateriella anläggningstillgångar   523 814 0

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier  6  166 392 190 636         
Summa materiella anläggningstillgångar  166 392 190 636

Finansiella anläggningstillgångar  8
Övriga långfristiga värdepappersinnehav   283 637 009 296 854 137

          
Summa finansiella anläggningstillgångar   283 637 009 296 854 137

Summa anläggningstillgångar   284 327 215 297 044 773

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar   25 390 129 670
Övriga kortfristiga fordringar   146 651 97 026
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  9  562 299 391 531         
Summa kortfristiga fordringar   734 340 618 227

Kassa och bank   6 369 620 6 619 570         
  6 369 620 6 619 570

Summa omsättningstillgångar   7 103 960 7 237 797

Summa tillgångar   291 431 175 304 282 570          

Eget kapital och skulder
Eget kapital  10
Balanserat resultat   288 395 781 300 263 896
Ändamålsbestämda medel   0 0         
Summa eget kapital   288 395 781 300 263 896
Kortfristiga skulder
Förskott från medlemmar   1 620 400 1 666 149
Leverantörsskulder   868 392 1 370 563
Skatteskulder   0 27 742
Övriga skulder   207 671 274 223
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11  338 931 679 997         
Summa kortfristiga skulder  3 035 394 4 018 674

Summa eget kapital och skulder  291 431 175 304 282 570         
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redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänt
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd.

Klassificering
Anläggningstillgångar och avsättningar består enbart av belopp som förväntas  
återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen.  
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av  
belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader från balansdagen.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat 
anges nedan.

Intäkter
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.  
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kom-
mer att tillgodogöras föreningen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för  
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga innehav värderas till anskaffningsvärdet. Om det verkliga värdet minskat  
och denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs nedskrivning. Mot bakgrund av  
att det totala marknadsvärdet överstiger bokfört värde har inte någon nedskrivning 
gjorts under 2016.

Fordringar
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas 
inflyta.

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Föreningens principer för avskrivning är följande:

Immateriella anläggningstillgångar  5 år
Hemsida     2 år
Datorer      3 år
Inventarier     5 år
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Noter

not 1 verksamhetens intäkter  2016 2015
Medlemsavgifter  2 425 174 2 464 992
Konferensintäkter  1 531 100 1 667 540
Försäljningsintäkter  50 615 63 297
Prenumerationer  100 670 83 895
Annonsintäkter  433 230 568 127

         

 4 540 789 4 847 851

not 2 övriga externa kostnader 2016 2015
Resekostnader  -1 287 316 -1 390 519 
Lokalkostnader  -1 466 761 -1 472 362 
Kontorskostnader  -740 351 -824 658
Konferens- och verksamhetskostnader -4 956 619 -3 947 091
Lämnade bidrag  -1 499 568 -1 494 182
Övriga kostnader  -1 158 691 -1 367 010
 -11 109 305 -10 495 821

not 3 medelantalet anställda
 2016 2015
 Antal  Varav  Antal  Varav
 anställda  män  anställda  män
Sverige  8 2 7,5 3

not 4 löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2016 2015
Löner och andra ersättningar styrelse och generalsekreterare  1 563 427 1 341 256 
Löner och andra ersättningar övriga anställda 3 335 133 3 498 360
Sociala kostnader  2 260 033 2 398 147 
(varav pensionskostnader) (492 901) (700 465) 

Av föreningens pensionskostnader avser 74 040 (f.å. 181 136 ) generalsekreteraren. Föreningens utestående 
pensionsförpliktelser till denne uppgår till 0 (f.å. 0).

Tjänsten som generalsekreterare är av den karaktären att lagen om anställningsskydd inte är tillämplig. Vid 
uppsägning från styrelsens sida är dessa befattningshavare, utöver lönen under uppsägningstiden, berätti-
gade till engångsersättning om ytterligare nio månadslöner.

not 5 immateriella anläggningstillgångar 2016 2015
Ingående anskaffningsvärde rättigheter  62 500 62 500
Årets inköp rättigheter  523 814 0
Ingående anskaffningsvärde hemsida  501 170 501 171
Årets inköp hemsida  0 0

         

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  1 087 484 563 671

Ingående avskrivningar  -563 671 -563 671
Årets avskrivningar rättigheter  0 0
Årets avskrivningar hemsida  0 0

         

Utgående ackumulerade avskrivningar  -563 671 -563 671

Utgående planenligt värde  523 814 0
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not 6 inventarier 2016 2015
Ingående anskaffningsvärde  1 909 004 1 823 329
Årets inköp  107 471 85 675
Årets försäljning och utrangering 0 0

         

 2 016 475 1 909 004

Installation på annans fastighet 0 292 250
         

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 308 725 2 201 254

Ingående avskrivningar  -1 718 368 -1 885 005
Upplösning av avskrivning, utrangerade inventarier 0 0
Årets avskrivningar inventarier -131 715 -125 612
Årets avskrivningar installation 0 0

         

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 142 333 -2 010 617

Utgående planenligt värde  166 392 190 637

not 7 resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar 2016 2015
Utdelningar, återbetalda fondavgifter  549 134 506 473
Ränteintäkter  638 185
Realisationsresultat 6 233 737 8 563 728
Återföring av nedskrivna placeringar  0 0

         

Summa  6 783 508 9 070 386
 

not 8 finansiella anläggningstillgångar

övriga långfristiga värdepappersinnehav
                                                                                           2016 2015  
 Bokfört värde Marknadsvärde Bokfört värde Marknadsvärde
Aktier och aktiefonder  84 830 603 162 237 662 94 840 094 161 680 710
Räntebärande värdepapper  151 117 180 171 295 710 154 324 819 171 994 404
Hedgefond  47 689 226 64 433 684 47 689 226 65 272 556

         

Totalt  283 637 009 397 967 056 296 854 138 398 947 670

not 9 förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  2016 2015
Alecta, hyran WTC  335 763 332 683
Övriga kostnader  226 536 58 848

         

Summa  562 299 391 531
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not 10 förändring av eget kapital
  Ändamåls-   
 Balanserat bestämda
 resultat medel Totalt
Belopp vid årets ingång  300 263 897 0 300 263 897
Årets resultat -11 868 116 0 -11 868 116

Belopp vid årets utgång  288 395 781 0 288 395 781         

 

not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2016 2015
Semesterlöneskuld 93 419 216 572
Sociala avgifter 115 798 182 723
Övriga poster 129 714 280 702
 
Summa  338 931 679 997

not 12 ställda säkerheter 2016 2015
Hyresgaranti 500 000 500 000

Stockholm 2017-03-27
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Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen avser sidorna 53-60 i denna publikation.    
  

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svensk biblioteksförening för år 2016.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningsla-
gen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella 
ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat för året enligt årsre-
dovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt 
denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den 
förtroendevalde revisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som 
auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen 
består av en beskrivning av föreningens verksamhet (men innefattar inte årsredovisning-
en och vår revisionsberättelse avseende denna).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör 
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den informa-
tion som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är 
oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi 
i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar inne-
hålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsat-
sen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rap-
portera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kon-
troll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehål-
ler några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
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Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förening-
ens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållan-
den som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att 
likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god 
revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en profes-
sionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

•	 Identifierar	och	bedömer	jag	riskerna	för	väsentliga	felaktigheter	i	årsredovisning-
en, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken 
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än 
för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information el-
ler åsidosättande av intern kontroll.

•	 skaffar	jag	mig	en	förståelse	av	den	del	av	föreningens	interna	kontroll	som	har	be-
tydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen.

•	 utvärderar	jag	lämpligheten	i	de	redovisningsprinciper	som	används	och	rimlighe-
ten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•	 drar	jag	en	slutsats	om	lämpligheten	i	att	styrelsen	använder	antagandet	om	
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättel-
sen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

•	 utvärderar	jag	den	övergripande	presentationen,	strukturen	och	innehållet	i	årsredo-
visningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underlig-
gande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
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Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och 
inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iaktta-
gelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag 
identifierat.

Den förtroendevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i 
Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rätt-
visande bild av föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvalt-
ning för Svensk biblioteksförening för år 2016.
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna be-
skrivs närmare i avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förening-
en enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvars-
frihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma 
om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort 
sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot fören-
ingen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försum-
melser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade 
revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenska-
perna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade 
revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångs-



64

punkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgär-
der, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som  
är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 6 april 2017
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