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FÖRORD

Här är förslaget till en nationell biblio
teks  strategi för att stärka och utveckla 
hela det svenska biblio teks väsendet. Det 
är viktigt till försvar för demo kratin och 
den enskilda människans möj lig het att 
fritt verka i sam hället med till gång till 
kun skap och lit tera tur . Utgångs punkten 
är biblio teks lagen med sin portal para
graf om biblio tek för alla. Visionen för 
biblio teken är att de ska finnas till för alla 
med hänsyn till vars och ens behov och 
för ut sätt ningar. Det yttersta målet med 
hela verk samheten är att stärka bild
ningen och därmed demo kratin. Vi ser 
biblio teken som en självständig kraft i det 
demo kratiska sam hälls bygget, en femte 
statsmakt. Bibliotekens verksamhet och 
innehåll är folkets skatter, sam tidigt som 
deras sanningar och fakta utgör en fara 
för demo kratins fiender.

Utifrån lagens vision och strategins 
mål definierar vi sex arbetsområden eller 
medel för att nå dit vi strävar. Vi lyfter 
fram biblio teken som sam hällets öppna 
rum samt deras betydelse för läs ning, 
lärande och forsk ning. Vi föreslår nya 
nationella digitala biblioteks tjänster och 
en stärkt gemen sam in fra struk tur.

Vi söker förändring. Biblio teks  väsen
det behöver utvecklas, förnyas och 
för stärkas. Strategin är tänkt att ange en 
rikt ning, med perspektivet drygt tio år 
fram i tiden, år 2030. Det är en na tionell 
strategi som knyter an till vad som sker 
i världen utanför nationens grän ser. Den 
inspireras av ut veck lingen i de nordiska 
länderna, liksom av biblio teks strategier 
och ut veck lingsmål inter natio n ellt. Sve
rige har halkat efter i digi tali seringen på 
biblio teks området och det är en ut veck
ling som måste brytas.

En strategi blir inte verklighet utan 
koppling till konkreta åtgärder och 
re former. Därför presenterar vi sam

tidigt med själva strategin ett förslag 
till reform paket med högst påtagliga 
åt gärder som följer av strategins över
väganden. Det handlar om att bygga 
nationella digitala biblio teks  tjänster och 
digitalisera vårt kultur och kun skaps
arv. Det gäller att stärka biblio teks  verk
samheten för de nationella mino ri teterna 
och urfolket samerna och säkra utbudet 
av till gäng liga medier för per soner med 
funk tions ned sätt ning, liksom att öka 
till gången till medier på andra språk än 
svenska. Vi vill klar göra den nationella 
och regionala nivåns stödjande be ty
delse för de publika biblio teken och vi 
lyfter behovet av en stark och likvärdig 
skol biblio teks  verk samhet. Den fria till
gången till veten skapliga publikationer 
och forsk nings  resultat måste säkras. 
Biblio teken kan utveckla nya sätt för 
an vändning och bearbetning av det digi
tali serade kun skaps arvet. 

För att strategin ska leva och leda till 
förändring och ut veck ling krävs åter
kom mande och regel bunden ana lys och 
upp följ ning. Grunden till våra över vä gan
den och förslag är ett om fat tande arbete 
sedan hösten 2015. Vi har publi ce rat 14 
rapporter och tio filmer, som ska ses som 
ett viktigt under lag för fortsatt arbete 
och im ple men tering. Vi har under arbetet 
fört en kon tinuer lig dia log med biblio
teks väsendets intressenter. Det utkast 
till strategi, som publi cerades våren 2018, 
fick närmare ett hundratal skriftliga 
kom mentarer. Även de väl besökta dia log
möten som sekre ta riatet genom förde över 
hela landet har i hög grad påverkat detta 
slut liga strategi förslag. 

Erik Fichtelius, Nationell sam ordnare
Christina Persson, Utredare
Eva Enarson, Utredare
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 Inledning
Här finns både den önskade och oväntade,  
den bekväma och den obekväma kunskapen.  
Utan källor ingen källkritik.

I dag

Biblio teken till hör folket. De är barnens, 
elevernas, stu denter nas, lärarnas, for s
kar nas, mino ri teternas, invandrar nas, 
fångarnas, patien ter nas, urfolkens, 
släkt forskar nas, specialis ternas, journa
listernas, musi kernas, de nyfiknas och de 
bild nings törstandes – ja, allas – biblio tek. 
Detta gäller för samtliga biblio tek i det 
all männa biblio teks väsendet. 

Biblio teken med sina biblio tekarier 
och annan personal ger den enskilde kraft 
och möj lig het att fungera i sam hället. Här  
finns källorna lätt till gäng liga för alla 
utan kostnad för den en skil de. Här finns 
både den önskade och ovän tade, den be k
väma och den obe kväma kun ska pen. Här 
finns vårt kul tur arv och vårt kun skaps
arv. Utan källor finns ingen käll kritik.

Här är sam hällets öppna rum. Här 
på går de lågintensiva mötena. Här är tyst 
och lugnt men här förs också sam tal och 
dis kus sioner. Biblio tekens ställning i det 
svenska sam hället är stark och biblio
teken är en av de mest betrodda och 
upp skattade sam hälls institutionerna. 
Det finns i dag 1 120 folk biblio tek med 
63 miljoner besökare årligen, som lånar 
ut drygt 58 miljoner fysiska medier och 
närmare 2 miljoner e-böcker. Folk biblio-
teken ingår i en biblio teks sektor som 
totalt omsluter uppskattningsvis nio 
mil jar der kronor. 

Samtidigt sker förändringar som på
verkar biblio teken. Demo kratin utsätts 

för allt hårdare prövning. Digi tali
seringen riskerar att göra biblio teken 
mindre rele vanta om de inte svarar upp  
mot människors efterfrågan av att digi
tala re surser, kun skap och läs upp level
ser på nätet. Förändringar av eko nomi, 
demo grafi, migration och språk med för 
också stora utmaningar. Verk sam heten 
kan försvåras av brist på sam ordning och 
sam verkan, digital inlåsning, dyr upp
hovs rätt och förlags oligo pol. 

Ojämlika för ut sätt ningar och resur ser 
bland kommunerna liksom ökade krav på 
kom pe tensut veck ling av både med bor
gare och biblio tekarier måste han teras. 
Det är oroande att inte alla skolor upp
fyller skollagens krav på skol biblio teks
verk samhet, likaså att biblio teken inte 
når fram till alla potentiella an vän dare.

Digi tali seringen medför nya krav 
för hela biblio teks väsendet. Gränserna 
för vad som är sant och kontrollerbart 
för skjuts ständigt. Sverige har halkat 
efter andra länder i att erbjuda digitala 
biblio teks tjänster och digital till gång till 
kultur och kun skaps arv. Nya kraftfulla 
sök motorer och algo rit mer, till sam mans 
med redan existerande och kommande 
metoder för intelligenta själv lärande 
sök system, kommer att förändra kata
logi seringen. Allt detta inrymmer möj lig
heter och ger incitament till för ändring. 
Digi tali seringen är en möj lig het för 
biblio teken att öka sin relevans. 

I går

Historiskt sett är till gång till lit tera tur  
och läs ning en klass fråga. Böcker var 
dyrbara ting, för behållna de övre sam
hälls skikten. För mögna, aka demier och 
kyrkan byggde upp egna biblio tek som 
också var status och makt sym boler med 
ett stort samlar värde. När tryck konsten 
hade etablerats fick Sverige år 1661 en 
kansli ord ning som reg lerade att allt som 
tryckts skulle leve reras till kungen för 
utgivnings kon troll. Därför finns sedan 
århundranden till baka allt som tryckts 
i Sverige samlat på Kung liga biblio teket 
(KB). Landets äldre forsk nings  biblio
tek var länge till gäng liga endast för 
akademin. 

Parallellt med uppbyggandet av den 
all männa folkskolan och folk bild ningen 
under 1800-talet etablerades lokala 
socken biblio tek, delvis finansierade  
med bränn vins skatter. Under 1900-talets 
första decennier växte folk bib lio teken 
fram med utgångs punkt i ar betar rörel
sens, nyk ter hets rörel sens och studie
för bun dens folk bild  nings strävan den. 
Biblio teks pionjären Val frid Palmgren 
såg tidigt biblio teks verk sam hetens ut
veck lings poten tial. Hennes idéer lade 
till sam mans med folkrörelse biblio teken 
grunden till de moderna folk biblio teken. 
De skulle vara fritt till gäng liga och öppna 
för alla, även barn och socialt utsatta. 

I slutet av 1940-talet presenterades en 
utredning om folk och skol biblio tek som 
lade grunden till ett modernt all mänt 
biblio teks väsende med central biblio tek, 
låne cen traler och kom munala biblio tek. 
Utredningen föreslog också ratio nali
seringar som exempelvis cen tral kata-
logi sering. 

I mitten av 1940-talet fanns det cirka 
14 000 studenter i Sverige. De två uni-
versi tets biblio tek som då existerade 
var forskarnas domän. Några decennier 
senare hade antalet studenter och hög
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Inspirera till läsupplevelser, öka allas 
läs- och språkförståelse och stärk 

litteraturens ställning

Använd biblioteken som samhällets  
öppna rum för bildning, upplevelser och samtal

Utveckla invånarnas möjligheter till 
livslångt lärande och fri åsiktsbildning 

genom en sammanhållen kedja av 
utbildningsbibliotek

Stärk biblioteken som en del av forskningens 
infrastruktur och möjliggör öppen tillgång till 

vetenskapliga resultat från all offentligt  
finansierad forskning

Tillgängliggör så mycket information och litteratur  
som möjligt fritt och digitalt för alla

Stöd och stimulera de publika biblioteken  
med effektiva och samverkande nationella och 

regionala biblioteksfunktioner och välutbildade 
bibliotekarier
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skolor mångdubblats. Under 1960-talet 
började universitets och hög skole biblio
teken utvecklas till de öppna lärmiljöer 
de är i dag. 

Biblioteken var mycket 
tidiga med att förstå  
och tillägna sig  
teknikens möjligheter. 

Ut veck lingen mot dagens biblioteks
verk samhet tog ett kraftigt språng under 
1970-talet. Detta decennium känne teck-
nades också av en stark bib lio teks debatt. 
Reformer, teknik och den nya statliga 
kul tur poli tiken kom att prägla folk
biblio tekens inriktning och ut veck ling. 
Etableringen av Bib lio teks hög skolan i 
Borås innebar att biblio tekarier med en 
gemen sam ut bild nings bak grund kunde 
anställas inom olika slag av biblio tek i 
hela landet. Upp sökande verk samhet, 
en dynamisk ut veck ling av barnbiblio
teken, ett ökat utbud av talböcker och fler 
bokbussar präglade folk biblio teks verk
samheten. De läs främjande verk sam
heterna ökade i snabb takt. 

Ratio nali seringarna av biblio teks
admini stra tionen under stöddes av cen
trali serade inköps kanaler. Från biblio 
 tekens gemen sam ma företag Bib lio teks
tjänst (BTJ) kunde biblio teken in handla 
det som inte behövde vara unikt för varje 
enskilt biblio tek, till exem pel kata log-
poster. Bib lio teks tjänst sat sade också 
tidigt på ut veck lingen av ett datoriserat 
biblio teks data system (BUMS), och den  
bib lio grafiska data basen BURK. Stats-
kontoret byggde kata log sys temet Lib rary 
In forma tion Sys tem, som senare blev 
Libris och över för des till KB år 1977.  
Detta lade grunden för en effek tivi sering, 
sam tidigt som det i vissa fall bidrog till 
lik rikt ning, och en min skad lokal identi

tet. Datori seringen av biblio teken möjlig
gjorde öppnare och mer del bara medie
sam lingar. Biblio teken var mycket tidiga 
med att förstå och till ägna sig teknikens 
möj lig heter. Den tek niska ut veck lingen 
inne bar också ett breddat bib lio teks
utbud i form av audio visuella medier.

År 1984 presenterades utredningen 
Folk biblio tek i Sverige som väckte 
frå gor och debatt om folk biblio teken 
skulle ses som in forma tions  för sör jare 
eller kultur för med lare. Något enkelt 
svar på detta fanns inte. Så små ningom 
kom dis kus sionen att glida över i frågor 
om servicekvalitet, biblio teks entre
prenader och biblio teks an vän daren 
som ”kund”. Det ledde till en dis kus sion 
om betydelsen av del aktig  het och en 
idé mässig för flyttning från samlings-
orien terade till användar orienterade 
biblio tek. Gratis principen, rätten till 
avgifts fria lån, var en åter kom mande 
fråga. Så småningom föreslogs en lag
reglering av biblio teken i Sverige, liksom 
i de andra nordiska länderna. År 1996 
blev den första svenska biblio teks lagen 
en realitet.

1980- och 90-talets tekniska ut veck-
ling sammanföll med nya pedagogiska 
reformer. I pro posi tionen Forsk ning och 
sam hälle från 1996, finns uttalanden 
om att regeringen ser hela det all männa 
biblio teks väsendet som en enhetlig 
och sam verkande resurs. Förslag lades 
fram om att Libris skulle utvecklas till 
ett nationellt system för alla biblio tek 
och att dator nätet för högre utbildning 
och forsk ning (SUNET) skulle erbjudas 
folk biblio teken. Detta avvisades dock av 
de flesta kommuner. Flexibelt lärande, 
små hög skolor och regional till växt låg i 
fokus. Dis tans studen ternas behov upp
märksammades särskilt. Folk biblio te
ken fick en tydligare roll inom lärandet. 
Kom munala lär centra in rättades ibland 
i an slutning till bib lio teken. Den ökande 

skaran hög skole studen ter och vuxen-
studerande i Sverige rörde sig fritt mel
lan hög skole bib lio tek och folk biblio tek.

De följande decennierna skapade 
till gången till in forma tion via internet 
nya för ut sätt ningar för biblio teken. 
Kraven växte på biblio tekens kom pe tens 
om hur teknik och in forma tions inne
håll fungerade och skulle vär deras. De 
ökade kraven gällde också hur biblio
teken skulle hantera de allt snabbare 
nät verken. Forsk nings  biblio teken var 
snabba med att förut se behovet av digi
tala resurser och nya sätt att inhämta 
och sprida in forma tion. Över gången från 
ana loga medier till digitala påskyndades. 
För folk biblio teken dröjde det något 
längre. Men viss sam verkan och gemen
samma upp hand lingar påbörjades, ofta 
med de regio nala biblio teks verk sam
heterna som initiativ tagare. 

Biblio tekarieutbildningen föränd
rades och det akademiska ämnet bib lio  
teks  och in forma tions veten skap etable 
 rades vid ett antal universitet och hög
skolor. Innovation blev en allt starkare 
inriktning inom utbildnings och 
forsk nings  politiken. När veten skap lig 
publicering och forsk ningens in fra struk
tur kom i fokus var biblio teken inte sena 
med att ta en roll i ut veck lingen. Det 
viktiga arbetet för öppen till gång, open 
access, inleddes. 

I morgon

Tidsperspektivet för denna stra tegi är 
läget år 2030. För hoppningen är att de 
som lever i 2030-talets sam hälle kommer 
att vara tillräckligt pålästa, informerade 
och kom petenta för att kunna bidra till 
en demo kratisk värld där hållbarhet och 
mänskliga rättigheter är ledstjärnor. Det 
är ett hoppfullt perspektiv. De sam hälls 
institu tioner som arbetar för öppen het, 
oberoende, åsiktsfrihet, kun skap och 
livskvalitet sitter med nyckeln till den 
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goda fram tiden i sin hand. Biblio teket är 
en sådan institution.

För att uppnå de mål som Förenta 
Nationerna (FN) har satt upp i Agenda 
2030 kommer tillgång till trovärdig in-
forma tion, tillsammans med förmågan 
att ta till sig och hantera information 
samt olika digitala uttrycksmedel, att 
vara väsentliga. Biblioteken kan särskilt 
bidra till att uppfylla följande Agenda 
2030-mål:

• God utbildning för alla

• Minskad ojämlikhet

• Fredliga och inkluderande  
sam hällen

• Hållbara städer och sam hällen

• Minskad produktion och konsumtion

Biblio teken är an vän darens och allas 
gemen samma angelägenhet och egen
dom. Det är en verk samhet och en arena 
där sam tal och kommunikation ger grund 
för att förstärka tillit och ut veckla demo
kratiska för håll nings sätt. Biblio teken 
används av många och biblio tekarierna 
har deras förtroende. Biblio teken är 
sam hällets oberoende kun skapsbank. 
Den svenska biblio teks lagen slår fast 
allas rätt till biblio tek. FN:s barn konven-
tion ger barn utrymme och prioritet i 
biblio teken. Den inter natio nella biblio
teks organisationen IFLA ger i sin globala 
vision inför fram tiden en bild av biblio
teken som nöd  vändiga, självklara och 
angelägna i en fram  tid där biblio teken:

• ger fria möj lig heter till lärande,  
forsk ning, läs ning, upp levelser, 
skapande och inspiration

• finns i tillräcklig omfattning nära  
an vän daren, vilket gör biblio teken 
lätta att använda och vistas i

• sträcker sig långt utanför biblio teks
lokalernas väggar, är digitala och 
utåtriktade

• är självklart och jämlikt integrerade 
i de strukturer och verk samheter de 
ingår i, till exempel skola, universitet, 
myndighet eller lokalsam hälle

• är öppna mot omvärlden

• lever i del aktig het med användarna 
och i sam verkan med civilsam hället 
och sam hällets institutioner

• bjuder in de som ännu inte använder 
sig av biblio teks verk samheterna 
genom kreativa och obyråkratiska 
för håll nings sätt

• är en mötesplats man söker sig till 
för att dela upp levelser, tankar och 
kreativa uttryck med andra

Världens biblio tek har i denna vision 
enats kring en målbild. Den globala visio
nen om ett starkt och samlat biblio teks
väsende ger styrka till läsande, infor
merade och del aktig a sam hällen.

För att möta olika behov är biblio
tekens verk samhet komplex, föränderlig 
och inne hållet varierat. Genom digi tali
sering och sam verkan kan alla oav sett 
vem man är, var man bor och vilka be hov 
man har få till gång till den in forma
tion, kun skap och lit tera tur  man söker. 
Biblio tekens digitala ut veck ling möter 
människors förändrade beteen den, 
medie världar och kom munika tions mön
ster. Sverige ska – utifrån sina itpolitiska 
mål – vara bäst i världen på att använda 
digi tali seringens möj lig heter, vilket 
biblio teken bidrar till. Sverige kommer 
inte längre att ligga efter om världen. 

Biblio teks verk samheterna är kraft
fulla och har hållbara ekonomiska för
ut sätt ningar. Hela det all männa bib lio
teks väsendet är effektivt, ange läget och 
fram gångs rikt genom god sam verkan 
med civil sam hället, sam hälls  insti tu
tioner och mellan biblio teken. De publika 
biblio teks verk samheter där användarna 
finns, till exempel folk biblio tek, forsk-
nings  biblio tek och skol biblio tek, är i 

fokus för de stöd jande biblio teks verk
samheterna; de regio nala biblio teks
verk samheterna och nationalbiblio teket, 
liksom Myndigheten för tillgängliga 
medier (MTM) Skol verket och Kultur
rådet. År 2030 är en majoritet av biblio-
tekens medie resurser digi tala, sökbara 
och till gäng liga utan kostnader för 
an vän daren. Forsk ning, livslångt lärande 
och utbildning har nya för ut sätt ningar 
via en genom förd öppen till gång till 
publi cerad forsk ning samt öppna forsk
nings  data. Forsk nings  biblio teken är väl 
integrerade i läro sätenas forsk nings
miljöer och det öppna veten skaps sam
hället. 

I biblio teks verk samheterna möter 
användarna utbildade biblio tekarier och 
annan expertis som guidar an vän dare av 
alla slag, som möjliggörare och problem
lösare. I skol biblio tek och forsk nings 
biblio tek sam arbetar elever, studerande, 
lärare och forskare med skol biblio
tekarier och in forma tions experter som 
en del i lärandets och forskandets in fra
struk tur. Alla biblio tek utgår från an vän
darens perspektiv oavsett vilka de är och 
var de finns. Biblio tekarier handleder 
och stödjer användarna i förmågan att 
behärska de digitala för ut sätt ningarna 
samt att värdera och kritiskt granska 
data och in forma tions inne håll. Del
aktig het i sam hället kräver medie och 
in forma tions kun nighet och allt fler har 
till ägnat sig detta. An vän darens lust att 
ut forska, upp leva, lära, läsa, utvecklas, 
utmanas och överraskas upp muntras. 
Med demo kratin som mål stöds visionen 
om allas del aktig het. Biblio teken är 
sam hällets öppna rum med utrymme 
för läs ning, lärande och forsk ning, och 
sam hället har byggt nya digitala biblio
teks tjänster och en stödjande gemen sam 
in fra struk tur. u



Demo krati
Ett demo kratiskt sam hälle där alla fritt kan ta del  
av världens samlade lit tera tur  och kun skap  
för att kunna verka i sam hället på egna villkor

Inledning

Biblio teket är demo kratens skatt - 
kam mare och diktatorns skräck- 
kabinett.
Björn	Ranelid,	för	fat	are

I tider när demo kratin hotas av mörka 
krafter över hela världen blir biblio te
kens roll och upp gift allt viktigare. Bib lio
teken är en femte stats makt, en kon sti tu 
tionell pelare som balan serar andra 
stats makter. Bibliotekens verk samhet 
och sam lingar, lik som den lit tera tur  
och kun skap biblio tekarien ger nyckeln 
till, är det demo kratiska sam hällets 
skatt. Utgångs punkten är den svenska 
regerings formens inledande para grafer:

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från 
folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på 
fri åsikts  bild ning och på all män och lika 
röst rätt. Den förverkligas genom ett 
representa tivt och parlamentariskt stats-
skick och genom kommunal själv styrelse.

2 § Den offentliga makten ska utövas med 
respekt för alla människors lika värde och 
för den enskilda människans frihet och 
värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska 
och kul tu rella välfärd ska vara grund läg-
gande mål för den offentliga verk sam-
heten. 

Dessa formuleringar har en direkt och 
praktisk innebörd för biblio teks väsen
det. Målet är att värna om för må gan att 
upprätthålla grund läggande värden som 
demo krati, rättssäkerhet och mänsk liga 
fri och rättigheter. Vi ska för svara och 
främja vår demo krati och vår rättsstat 
mot alla inre och yttre aktörer som kan 
vilja undergräva dem. Dessa värden har 
ett oförytterligt egen värde. De ut gör en 
grundval för vårt sam hälles väl stånd och 
mot stånds kraft.

Detta demo kratiska upp drag, som är 
likadant för alla sam hälls institutioner, 
har varit utgångspunkten i arbetet 
med den nationella biblio teks strategin. 
Biblio tekens verk samhet bidrar till 
en sam hälls ut veck ling i stort och till 
att demo kratin fördjupas genom att 
alla får bättre möj lig heter till insyn, 
inflytande och del tagande i den demo-
kratiska pro cessen. Att biblio teken ska 
verka för det demo kratiska sam hällets 
ut veck ling uttrycks i målet om allas 
del aktig het i sam hälls livet. Att biblio
teken ska bidra till fri åsikts bild ning 
understryker be tydelsen av att de intar 
en neutral håll ning i förhållande till den 
in forma tion som till handa hålls och även 
i övrig verk samhet understödjer ett fritt 
menings utbyte. Bestämmelsen innebär 
att biblio teks verk samheten ska präglas 
av öppen het för olika perspektiv och stå 
fri från censur eller andra hindrande 

åt gärder. Yttrandefriheten är den grund 
som den fria åsikts bild ningen vilar på.

Tankegången återkommer i biblio teks  
lagens ändamålsparagraf (2 §): 

Biblio teken i det all männa biblio teks-
väsendet ska verka för det demo kratiska 
sam hällets ut veck ling genom att bidra till 
kun skapsförmedling och fri åsikts bild ning.

Biblio teken i det all männa biblio teks-
väsendet ska främja lit tera tur ens ställning 
och intresset för bildning, upplysning, 
utbildning och forsk ning samt kulturell 
verk samhet i övrigt. Biblio teks verk samhet 
ska finnas till gäng lig för alla. 

Till gäng lighet

Att alla människor har till gång till bib
lio tek är väsentligt och en grund för 
bib lio tekens legitimitet. Till gäng lig heten 
till biblio teks verk samheternas inne håll, 
tjänster och lokaler ska vara god och 
jämlik. Begreppet ska förstås ur följande 
aspekter: fysisk, kognitiv, språklig, kun-
skapsmässig, psykosocial, ad ministrativ 
och ekonomisk till gäng lighet. Biblio teks
lagen och skollagen slår fast till gången 
till biblio teks verk sam het. Alla har rätt 
att få ta del av den biblio teks verk samhet 
som de har behov av. Biblio teken bör 
utveckla metoder för att nå dem som 
i dag inte känner till vad biblio teken 
kan erbjuda eller av prak tiska skäl är 
förhindrade att använda biblio tek. Ökad 
digi tali sering av tjänster och utbud är 
också en väg mot ökad till gäng lighet.

Biblio tekens inne håll ska vara varie
rat så att det passar alla och så att alla 
ska kunna få till gång till olika typer 
av media. Detta uppnås via sam arbete 
mellan biblio teken, och ställer krav på 
sam ordnade system och gemen samt 
ägande av resurserna. Biblio teks perso
nalens kom pe tens är avgörande för att 
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alla ska få lika möj lig heter att använda 
biblio tekens inne håll och tjänster.

Ambitionen är att all 
utgivning på minoritets -
språken ska vara tillgänglig 
via alla bibliotek genom 
digitalisering, som e-böcker 
eller print on demand. 

Neutralitet och medie sam lingar

Människor har rätt till fri till gång till 
lit tera tur  och andra medier. Biblio
teks lagens portalparagraf garanterar 
män nis kors rätt att bilda sig en åsikt. 
Lagen slår också fast att folk biblio
tekens utbud av medier och tjänster ska 
präglas av allsidighet och kvalitet. Likaså 
garanterar lagen främ jandet av läs ning 
och till gång till lit tera tur .

Inget biblio tek kan inne hålla allt. 
Som en garanti för att människor ändå 
kan få den lit tera tur  de behöver ingår 
alla biblio tek i ett sam arbete. Tradi
tionellt har det gällt fjärrlån, det vill 
säga lån mellan biblio tek, men i dag 
hand lar sam arbetet lika mycket om 
digi tali sering. Samordningen kan också 
gälla den gallring som behövs. För att 
omist liga medier inte ska försvinna 
krävs nationella bevarande och 
säker hets planer, inte minst för forsk
nings  och spe cial biblio teken. KB har en 
sär ställning som den enda mottagaren 
av elektroniska och audio visuella plikt
exem plar. Den för ändring som krävs är 
att det samlade materialet ges en bre dare 
till gäng lighet.

Lögner och propaganda

Biblio teks väsendet ska ge kun skap om 
källkritik och in forma tions sökning lik
som algoritmer och filterbubblor som 

riskerar att bidra till en fragmentisering 
av det offentliga sam talet och leda till en 
minskad tilltro till grundläggande fakta. 
Biblio teken har upp drag och personal 
att stödja invånarna i att uppnå en god 
medie och in forma tions kom pe tens 
(MIK). De bidrar därmed till att höja kun
skaps  nivån i hela sam hället. De biblio
teks  och in forma tions veten skapliga 
ut bild ningarna, liksom den regio nala 
biblio teks verk sam heten, kan stödja och 
försörja biblio teken med rele vant kom
pe tens. Vid en kris och krigs situation kan 
rykten, falska nyheter och propa ganda 
mötas av ett biblio teks väsende som har 
en viktig roll för en säker, obero ende 
och trovärdig in forma tions förmedling 
för hela sam hället som en del av civil
försvaret. Medie sam lingar och biblio
tekarier erbjuder fakta, sök och käll
kritik samt efter tanke som ett skydd. 

Integritet och sekretess

Digi tali seringen får inte urholka tillämp
ningen av sekretess och data skydds be
stäm melserna inom biblio teken (bland 
annat biblio teks sekre tes sen i 40 kap. 
3 § offentlighets- och sek retess lagen, 
OSL, samt sek retes sen i 21 kap. 7 § OS). 
Användarna måste kunna vara säkra 
på att upp gifter i biblio tekens regis ter 
om enskildas per sonliga förhållanden 
samt lån, re ser va tioner, andra former 
av beställ ningar och användning av 
in forma tions teknik aldrig förs vidare 
till tredje part. Tek niken möjliggör i dag 
för leveran törer av eböcker att i detalj 
kartlägga en läsares beteende, vad man 
läser, hur fort och hur länge. Det får inte 
finnas någon misstanke om att staten 
eller kom mersiella intressen kart lägger 
biblio teks användarnas politiska eller 
per sonliga pre ferenser. 

Biblio teken ska vara en fredad plats, 
vilket gör att de rent tekniska säker hets
lös ningarna på biblio teken måste vara 

till för lit liga. Biblio teken måste äga och 
ha egen kon troll över de persondata som 
rör bib lio teks användning, gallra aktivt 
i upp gifterna och bara samla in de data 
man be höver för sin upp gift.

Integration och inkludering

För de som är nyinflyttade till Sverige  
är biblio teken en viktig ingång till sam
hället. Så har det sett ut under flera 
decennier och biblio teken har visat en 
snabb anpassningsförmåga under de 
senaste årens flyktingströmmar. Folk-
biblio teken är en central aktör för att 
underlätta integration och inkludering 
av nyanlända och har generellt en god 
förmåga att möta människor med ett 
annat modersmål än svenska. Det är 
viktigt att sam hället i stort fortsätter 
att ta vara på, stödjer och satsar på de 
aktiviteter biblio teken bidrar med. Detta 
bör synliggöras i de lokala och regionala 
biblio teks planerna.

Detta gäller också den centrala rätten 
för alla biblio teks an vän dare att ta del av 
världens samlade lit tera tur  och kun skap. 
Till gång till lit tera tur  på original språk 
eller som inte finns översatt är en kun-
skaps och utbildningsfråga som också 
har betydelse för Sveriges roll i världen. 

På biblio teken kan människor orien
tera sig utan att möta myndighets
personer vars beslut har avgörande 
betydelse för deras liv och ekonomi. 
Biblio teken ska vara en själv klar plats att 
vistas i och en studieplats, inte minst för 
unga människor och vuxen stu derande. 
Biblio teken kan också stödja genom att 
ge till gång till den in forma tions  och 
kom munika tions tek nik som krävs 
för att ny anlända ska ha möj lig het att 
kommunicera med och vara del aktig a i 
sam hället. Efter frågan på mång språkig 
biblio teks per sonal växer. Detta ställer 
också krav på kom pe tens om mång kul
tu rella frågor, medie för sörj ning på olika 



Demokratinsskattkammare.Förslagtillennationellbiblioteksstrategi
Sidan 8

språk, material på lättläst svenska, med
borgar och sam hälls in forma tion och en 
an passad verk samhet. Biblio tekens möj
lig heter att anställa personal med mång
språkig kom pe tens bör därför förstärkas 
genom olika statliga stöd insatser. En 
kon tinuer lig kom pe tensut veck ling på 
området kan ske inom ramen för en 
nationell struk tur i ett fortbildnings
institut för biblio tekarier.

För att uppnå effek tivitet krävs en 
låne centrals funk tion i likhet med dagens 
Inter natio nella biblio teket. Det bör vara 
ett tydligt upp drag som förstärks och 
ut vidgas jämfört med dagens natio nella 
stöd insat ser inom området. Det natio
nella stödet måste innehålla konsulta tivt 
stöd i olika mång språkiga och mång
kulturella frågor.

Upphandling, inköp, kata logi sering 
och gallring av mång språkig lit tera tur  
kräver en specifik kom pe tens som är när - 
mast omöjlig inom mindre biblio teks
organisationer. Den nationella bib lio teks 
 myndigheten bör ha ansvar för låne cen t 
ralen i sin helhet. För att uppnå bästa re  
sultat för de publika biblio teken bör sam
verkan ske mellan den nationella nivån 
och de regionala biblio teks verk sam
heterna. 

Nationella mino ri teter och  
urfolket samerna

De fem nationella mino ri teterna är en 
omist lig del av Sverige, historia och 
kul tur arv. Det nationella stödet till 
biblio teken, där användarna till hör de 
natio nella mino ri teterna och ur folket 
samerna, behöver förstärkas. Detta 
arbete åligger alla biblio teks typer och 
bör på skyn das. Biblio teks lagen före
skriver att de nationella mino ri teterna 
ska ägnas särskild upp märk samhet. 
Samerna är ett urfolk med en egen lag
stift ning, same tings lagen. Sametinget är 
en myndig het.

De nationella mino ri teternas möj lig
heter att behålla och utveckla sitt språk 
och sin kultur i Sverige ska främjas. Barns 
ut veck ling av en flerkulturell identi tet och  
användning av det egna mino ri tets
språket ska prioriteras. Re vita li seringen 
av språken och den kul tu rella identiteten 
är central. Alla som till hör de nationella 
mino ri tets grup perna har rätt till sina 
språk och en lik värdig biblio teks verk sam
het oavsett var de bor i landet. En struk
tu re rad dia log med grupperna, i syfte 
att ut forma en ange  lägen verk samhet, 
ska genom föras enligt lag. Bib  lio teken 
ska arbeta för att und vika en struk turell 
dis krimi nering. Att stärka och skydda 
språken och de kul tu rella identi te terna 
ska också ingå i biblio te kens upp gifter. 

Den mångspråkiga 
biblioteks verk samheten 
behöver nationellt  
stöd för att inte vara  
ojämlik. 

Biblio teks verk samhet för, om, av och med 
de nationella mino ri tets grupperna har 
minst två utgångspunkter. Dels hand
lar det om medier på mino ri tets språken 
och dels om majoritetens kun skap om 
mino ri teterna. Biblio teken ska därför 
bidra till att synliggöra de natio nella 
mino ri teternas kulturer, identi teter och 
de nationella mino ri tets språken i syfte 
att öka kun skapen och för ståel sen hos 
all mänheten. Detta kräver upp märk sam
het bland annat genom arrange mang och 
andra aktivi teter. 

Biblio teken behöver stöd från cen trala 
instanser som kan bidra med kom pe
tensut veck ling, konsultativ verk samhet 
och medie för sörj ning. Flera av de natio
nella mino ri teternas biblio tek kan ges ett 
ansvar som statligt finansierade resurs-

biblio tek för sina res pek tive språk om
råden. Sådana särskilt utpekade resurs
biblio tek för olika nationella mino ri teter 
och urfolket samerna kan då arbeta 
stödjande och erbjuda dessa tjänster till 
biblio teken, gärna via en låne cen tral. 
Ambitionen är att all ut giv ning på mino
ri tets språken ska vara till gäng lig via 
alla biblio tek genom digi tali sering, som 
eböcker eller print on demand. Bilder
böcker, barn böcker, ungdoms böcker, 
vuxen böcker, till gäng liga medier, forsk-
nings publika tioner och fack lit tera tur  
bildar en språklig ut veck lings trappa som 
behöver få en hemvist i en fler kulturell 
identitet med starkt stöd från biblio
teken. Radio, tv, film, musik, ljud och tal-
böcker har stor betydelse. De natio nella 
upp dragen till resurs biblio teken bör ha 
detta som gemen sam utgångs punkt. 

Funktionsrätt

Begreppet funktionsrätt används om 
människans rätt att fungera i olika situa
tioner, oavsett funk tions ned sätt ning och 
oavsett vilka hinder som finns i sam-
hället. Begreppet kan användas relaterat 
till en enskild vardaglig situa tion, men 
också i ett politiskt sam man hang för 
att beskriva den gemen samma rätten 
för olika grupper. Det handlar alltså om 
individers rättigheter, där man vill flytta 
fokus från hinder och sär skilda lösningar 
till principer om allas mänskliga 
rättigheter. 

Allas rätt till biblio tekens resurser 
på lika villkor är en demo kratifråga och 
gäller alla biblio tek. Att möjliggöra för 
den som har en funk tions ned sätt ning 
att kunna använda biblio tekens resurser 
på samma villkor som andra ska gälla 
i alla biblio teks sam man hang genom 
be mötande och till gäng liggörande av 
medier, lokaler och andra resurser. 

Den tekniska ut veck lingen innebär 
nya möj lig heter för grupper med olika 
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funk tions hin der. MTM har här ett sär
skilt ansvar. MTM bör få ett tyd ligare 
upp  drag att på sikt öppna möj lig heten 
att minska omfattningen av de an pas
sade tjänster som myndigheten till
handa håller, till förmån för uni versella 
lös ningar och universell ut form ning av 
eböcker, ljud böcker och tal böcker. Sam
tidigt är personer med läs ned sätt ning 
en hetero gen grupp med varierande för
ut sätt ningar att använda de universella 
digitala medie tjänsterna som finns på 
marknaden. Därför kan MTM:s service 
riktad till personer med behov av spe
cial anpassade lösningar ändå behöva 
finnas kvar parallellt med de universella 
lös ningarna, även på längre sikt.

Mellan 15 och 20 procent av be folk-
ningen beräknas ha någon form av läs
ned sätt ning eller läsovana som gör att de 
behöver läsa text i ett till gäng ligt format. 
Målet är att fler som behöver använda 
till gäng liga medier gör detta.  

Barnens rätt

FN:s konvention om barnets rättigheter 
(barn konven tionen) kommer att in förli  
vas i svensk lag från och med den 1 januari 
2020. Enligt konventionen ska alla åt gär - 
der som rör barn ha barnets bästa i 
främsta rummet. Barnet har rätt att ut
trycka sin mening i alla frågor som berör 
det. Barnets rätt till tanke frihet, sam vets
frihet och religions frihet ska res pekteras. 
Barn konven tionen näm ner särskilt barn 
som hör till nationella mino ri teter och 
urfolk. Folk biblio teken ska enligt biblio
teks lagen ägna särskild upp märk sam
het åt barn och ungdomar för att främja 
deras språk ut veck ling och stimulera till 
läs ning. Barns rättig heter och rätten för 
barn att ta plats i biblio teken har därmed 
stark legal förankring och ska prioriteras 
i folk biblio tekens verk samhet. 

Biblio teken ska förhålla sig till både 
barn per spektivet och barns per spek

tiv. Barn perspektiv innebär att vuxen-
världen strävar efter att ta till vara barns 
intressen, medan barns per spek tiv 
svarar mot indivi duella barns syn sätt, 
önsk ningar och behov. Biblio teks lokalen 
är mycket viktig för barn och unga. 
Biblio teket ska vara en väl kom nande, 
trygg och inspi rerande plats, där alla 
barn ska bemötas med respekt och där 
deras frågor och förslag beaktas.

Barnbiblio teks ut veck ling bör utgå 
från både barnperspektiv och barnets 
per spektiv vid fördelning av resurser, 
vid lokalutformning, vid fördelning av 
medie kostnader, samt vid urval och 
in köp av medier och be man ning. Barns 
per spektiv och barnperspektiv ska om
fatta all personal, deras för håll nings sätt 
och bemötande. Barnen är prio riterade 
i lagen, är stora låntagare och frek venta 
besökare. Detta måste också synas i 
biblio tekens resursmässiga priori te
ringar. Barnbiblio teks verk sam heten bör 
formas till sam mans med och av barn. 
Barns faktiska del aktig het ska res pek te
ras. Barnen har rätt till ett brett medie
utbud som förutom lit tera tur  inkluderar 
till gång till AVmedia i alla former. 

Biblio teks verk samhet för, av och 
med barn bör ges ett stort utrymme i de 
kommunala och regionala biblio teks
planerna. För att kunna följa upp om 
prioriteringar för barn och unga faktiskt 
görs och om de får effekt, behöver stati
stik och andra upp följ ningsmetoder 
ut vecklas. Upp följ ningar är viktiga för 
att huvudmännen ska kunna säkerställa 
att målen i biblio teks planerna följs och 
att resurserna till barn i allt större grad 
svarar mot barnens användning av bib 
lio teket. u

Några slutsatser

De nationella minoriteternas och 
urfolket samernas möjligheter att 
behålla och utveckla sitt språk och sin 
kultur i Sverige ska främjas.

Ambitionen är att all utgivning på 
minoritetsspråken ska vara tillgänglig 
via alla bibliotek genom digitalisering, 
som eböcker eller print on demand.

Den mångspråkiga biblioteks
verksamheten behöver nationellt stöd 
för att inte vara ojämlik.

Vid en kris  och krigssituation kan 
rykten, falska nyheter och propa ganda 
mötas av ett biblioteks väsende som 
har en viktig roll för en oberoende 
informations förmedling som en del av 
civilförsvaret.

MTM bör få ett tydligare uppdrag 
stödja universella lösningar för de 
tjänster som myndigheten tillhanda
håller.

Biblioteken måste äga och ha egen 
kontroll över de persondata som rör 
biblioteksanvändning.

Biblioteket ska vara en välkom nande, 
trygg och inspirerande plats, där alla 
barn ska bemötas med respekt och där 
deras frågor och förslag beaktas.

För att kunna följa om prioriteringar 
för barn och unga faktiskt görs och 
om de får effekt, behöver statistik och 
andra uppföljningsmetoder utvecklas.

Bibliotekens möjligheter att an ställa 
personal med mångspråkig kom petens 
bör förstärkas genom olika statliga 
stödinsatser.
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Sam hällets  
öppna rum
MEDEL Använd biblio teken som sam hällets öppna  
rum för bildning, upp levelser och sam tal

Inledning

Biblio teket finns mitt i sam hället. På den 
lilla orten, där invånarna kan gå man ur 
huse för att försvara sitt biblio tek och 
i världens storstäder, där landmärken 
byggs i trä, glas och granit. Biblio teket 
som byggnad, som rum, betyder något 
fundamentalt för alla an vän dare. Men det 
är inte bara en lokal utan också en verk
samhet och en idé.

De aktiviteter  
biblio teken erbjuder  
bör vara kopplade till 
bibliotekens kärn uppdrag  
för kunskaps- och 
litteraturförmedling. 

För eleverna i skolan är biblio teket en 
plats för studier och rekreation. För 
studenterna på campus är biblio teket 
ofta själva sinnebilden för universitetet. 
Här möts alla över fakul tets gränserna 
och här samlas krea tivi teten. Folk biblio
teket är ofta det första som möter den 
ny anlände flyktingen, både med kopp-
lingar bakåt och med den första inträdes
biljetten till det nya livet.

Biblio teket är sam hällets öppna rum. 
Dessa ska användas, bejakas och stärkas. 

Det närliggande lokala biblio teket eller 
bokbussen är lika viktiga för an vändaren 
som det stora stadsbiblio teket. Biblio te
ken, biblio tekarierna och andra yrkes 
 grup per på biblio teket skapar del aktig
het och sam hörig het samt ger läs inspira
tion, kun skap och upp level ser. Det är här 
många barn möter sina första böcker i 
större ut sträck ning. Det är här för fat tar
na kan möta sina läsare. Här finns liv, 
sam tal, film, musik och det låg intensiva 
mötet.

Det är ingen tillfällighet att det just nu 
runt om i världen byggs helt nya biblio tek 
för möten och upp level ser. Helsing fors 
har fått sitt nya Centrum biblio tek mellan 
järn vägs stationen och riks dags huset. 
Oslo bygger sitt nya stads biblio tek i 
ham  nen, granne med operan och central
stationen. Köpen hamn har Den sorte 
dia mant och Århus har det nya moderna 
biblio teket Dokk1. Ut veck lingen i våra 
grann länder och andra länder kan tjäna 
som inspiration.

Rum för möten

Biblio teken ska vara fria, oberoende rum 
för möten. Där ska man kunna vara bland 
andra även om man är ensam och bli vän
ligt och jäm likt bemött. Biblio teket finns 
på an vän darens villkor uti från var och 
ens för ut sätt ningar. 

I biblio teks rummet kan alla ta del 
av biblio teket, men också dela med sig. 
Ett möte är inte enbart ett samman
träf fande mellan människor. Det kan 
också vara ett oväntat möte med en 
text i en bok, med en berättelse i en 
före läs ning, en film eller ett för fat tar-
besök. Bevakningen av att det finns 
öppna och fria möj lig heter till delning av 
kun skaper, krea tiva am bi tioner och er
faren heter är att värna om det hållbara 
och inklu derande sam hället. För stude
rande blir biblio teket en fristad där de 
kan ställa frågor, och få stöd utan att 
bli bedömda och betyg satta. Biblio teks
lokalen bör utformas som en plats som 
är funk tionell, men också trygg, ro fylld 
och inspire rande. Besökarna ska upp
leva det som sitt biblio tek.

Fler invånare än i dag bör kunna 
an vända biblio teken och varje biblio tek 
bör kunna sätta upp mätbara mål för ett 
ökat nyttjande. För att öka använd ningen 
av biblio teken kan huvud män nen satsa 
på utökade och anpassade öppet tider, 
men när och hur mycket måste beslutas 
utifrån lokala för ut sätt ningar. Sats ning 
på meröppna biblio tek bör vara en offen
siv åtgärd, och inte ersätta beman nade 
biblio tek i besparings syfte. 

Arrangemang, inspiration  
och upp levelser

På biblio teken ordnas arrangemang 
som för fat tarbesök, utställningar, film-
visningar, konserter och föreläs ningar. 
Avsikten är att väcka nyfikenhet, skapa 
grund för sam tal och lärande samt in
spirera till användning av biblio tekets 
utbud. Ett arrangemang kan också vara 
en kurs eller studiecirkel om till exempel 
in forma tions sökning eller digitala 
verktyg. 

På hög skole biblio teken synliggörs 
läro sätets forsk ning och undervisning. 
Biblio teken bör vara en plats där olika 
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människor kan möta konstnärliga 
uttryck i en välkänd och lokal miljö. 

Att skapa till sam mans kan väcka ny
fikenhet på andra och på olika uttryck, 
fenomen och företeelser i omvärlden. 
Biblio teken anordnar därför, ofta i 
sam arbeten med andra, möj lig heter för 
män niskor att arbeta med olika krea
tiva ut tryck. De aktiviteter biblio teken 
erbjuder bör vara kopplade till biblio
tekens kärn upp drag för kun skaps och 
lit tera tur för med ling. Att vara biblio teks
an vän dare ska vara lust fyllt, berikande 
och bidra till en god livs kvalitet. 

Till gäng lighet

Digi tali seringen är en av de faktorer 
som skapar störst förändring i dagens 
sam hälle och ger grund för innovation. 
I biblio tekens öppna rum ska alla ges 
möj lig het att ta del av digi tali serade 
medier. Biblio tekens verk samhet för att 
ge människor handledning om hur man 
hanterar digitala verktyg och vär derar 
in forma tion och källor ska ut vecklas och 
stärkas. Biblio teken ska spela en stor roll 
för att överbrygga de digitala klyftorna 
och fortsätta det fram gångs rika arbete 
som pågår, inte minst i sam verkan med 
folk bild ningen. De som inte har till gång 
på annat vis ska få till gång till datorer 
och annan digital utrustning på biblio
teken. På så sätt ska biblio teken ses som 
sam hällets väg till allas möj lig het att bli 
del i det digitala sam hället. 

Folk biblio teken ska arbeta för att öka 
kun skapen om hur in forma tions teknik 
kan användas för kun skapsinhämtning 
och inno vation. Därför måste kon tinuer
lig kom pe tensut veck ling och metodut
veck ling genomföras. Biblio tekens 
personal ska kunna följa den digitala 
ut veck lingen och inspirera människors 
digitala an vändning. 

I biblio tekets lokaler kan digitalt 
in låst in forma tion och forsk ning göras 

till gäng lig. Yrkesverk samma kan ta del 
av den senaste forsk ningen inom sitt 
om råde för att hålla sin kun skap upp
daterad. Genom användning på plats kan 
forskare och all mänhet få till  gång till 
data baser och forsk nings publika tioner 
som ligger bakom betalväggar. Här ska 
det vara möj lig het att läsa dags tidningar 
och tidskrifter som inte är all mänt till
gäng liga på nätet. Här bör det audio
visuella kultur och kun skaps arvet vara 
fritt till gäng ligt. Åtkomst till medier i den 
fysiska biblio teks lokalen blir en brygga 
mellan analog och digital till gäng lighet. 

Kontinuerlig 
kompetensutveckling 
måste genomföras så att 
bibliotekens personal 
kan följa den digitala 
utvecklingen.

Sverige ska utifrån sina itpolitiska mål 
vara bäst i världen på att använda digi
tali seringens möj lig heter. Rege ringen 
arbetar för att digi tali seringen ska bidra 
till en hållbar till växt, syssel sättning och 
ett socialt sammanhållet sam hälle. Här 
spelar biblio teken en cen tral roll.

Sam verkan med omvärlden

Biblio teken är platser för jämbördiga 
möten. En grund för del aktig het är 
sam verkan med lokalsam hällets olika 
orga nisationer och föreningar, för skola, 
barnhälsovård, utbildningsinstitutioner 
och andra intressenter. Biblio teken är 
inte låsta till det egna rummet. Viktig 
verk samhet kan ske uppsökande och 
utanför den egna lokalen.

Inom utbildningsinstitutionerna är 
biblio teks verk samheternas nära sam spel 
med pedagoger, studenter, elever och 

övrig personal självklar och nöd vändig. 
Sam arbetet kan vidgas och ut vecklas 
ytterligare med exempelvis studie-
förbund, för fat tare, konstnärer och när
liggande organisationer. Läs främ jande 
arbete i form av externt för lagda boksam-
tal, sagostunder och annat familjestöd 
för läs ning är en viktig upp sökande 
verk samhet.

Biblio teken kan, om det passar 
lokalt, integreras eller samlokaliseras 
med andra verk samheter. Beslutet att 
göra detta ligger på den lokala huvud
mannen. För att undvika otydlighet för 
an vän daren är det viktigt att ansvars
fördelningen är klar. u

Några slutsatser

Fler invånare än i dag bör kunna 
använda biblioteken och varje  
bibliotek bör sätta upp mätbara mål  
för ett ökat nyttjande.

De aktiviteter biblioteken erbjuder 
bör vara kopplade till bibliotekens 
kärnuppdrag för kunskaps och 
litteraturförmedling.

Barns rättigheter och rätten för  
barn att få ta plats i biblioteken ska 
prioriteras.

Biblioteken ska spela en stor roll för  
att överbrygga de digitala klyftorna.

Kontinuerlig kompetensutveckling 
måste genomföras så att bibliotekens 
personal kan följa den digitala 
utvecklingen.

Bibliotekens samarbete med studie
förbund, författare, konstnärer och 
närliggande organisationer kan vidgas 
och utvecklas.



Läs ning
MEDEL Inspirera till läs upp level ser, öka allas läs-  
och språkförståelse och stärk lit tera tur ens ställning.

Inledning

Att alla med bor gare kan läsa och förstå 
det de läser är en demokratifråga. 
Oav sett om läs ningen sker via ögon, 
öron eller fingrar är läskunnighet och 
läs för ståelse nödvändigt för att förstå 
och hantera omvärlden. Läs ning och de 
språk färdigheter och insikter som följer 
av läs ningen skapar för ut sätt ningar för 
ett aktivt deltagande i det demo kratiska 
sam hället.

Enligt biblio teks lagens ända måls
paragraf ska biblio teken främja lit
tera tur ens ställ ning och intresset för 
bild ning, upp lysning, ut bild ning och 
forsk ning samt kul turell verk sam het 
i övrigt. Folk biblio teken ska särskilt 
främja läs ning och till gång till lit tera
tur . Det innebär att biblio teken ständigt 
måste utveckla metoder att främja 
läs ning. Det sker genom medvetna lit
tera tur inköp, sam verkan med för fat
tare och genom att biblio teken aktivt 
in spirerar till läs ning med stöd av olika 
läs främjande metoder och till gäng liga 
medier. Kultur rådet är den myndighet 
som fördelar statliga bidrag till läs främ
jande åtgärder.

Det vidgade textbegreppet är natur-
ligt i biblio tekens verk samhet. Det är 
mediernas inne håll, inte formaten, som 
är centralt. Biblio tekens utbud bör fin nas 
i olika format och uppvisa varia tioner. 
Det är värdefullt att biblio teken för
medlar andra konst och kultur uttryck 
än de som finns i tryckt text. Till exempel 

bör det vara självklart att till gäng liggöra 
musik, film och datorspel. Biblio tekens 
upp drag för ökad medie och in forma
tions kom pe tens har en nära koppling till 
läs ning.

De nya böcker som 
fått kultur- eller 
distributionsstöd bör 
distribueras och  
till gäng lig göras digitalt 
redan vid utgivning. 

Biblio tekens arbete med läs ning rik tar 
sig till både barn och vuxna. Skol biblio-
teken är även inom läs området en 
pedagogisk resurs. Skol biblio tekariernas 
nära sam arbete med pedagogerna kan 
vara av görande för elevernas resultat. 
Folk biblio teken ska inspi rera till barns 
fritids läs ning och kan komplettera 
utbildningssektorn inom läs kunnighets
området, men kan inte kom pensera för 
eventuella brister.

Läslust och läsfärdighet

Biblio tek är generellt och av tradition 
bra på att arbeta med frågor som rör läs
ning. Folk biblio teken ska värna lit tera
tur ens konstnärliga värde och särskilt 
uppmuntra människors fria läs ning och 
betona läs ningens betydelse för hälsa 
och livskvalitet. Eftersom biblio tekens 

läs främjande arbete riktas mot många 
olika målgrupper måste biblio tekens 
personal ha en djup och bred kom pe tens. 
För att erbjuda likvärdig till gång till 
den specialistkom pe tens som krävs är 
sam verkan mellan olika biblio teks verk
samheter av största vikt.

Biblio teken kan spela en stor roll 
för att minska läsklyftor som hänger 
samman med kön, ålder, bostadsort, 
språk och sociala förhållanden. Biblio
teken ska därför genom läs främjande 
aktiviteter och åtkomst till till gäng liga 
medier ge användarna för ut sätt ning att 
fungera som demo kratiska individer i 
sam hället. 

Det statliga stödet till folk biblio tekens 
läs främjande arbete sker i dag i form av 
riktade projektbidrag som kan sökas från 
Kulturrådet. Metoder för att mäta läs
ning och läs ningens effekt kan utvecklas 
vidare, eftersom antalet utlån från biblio
teken endast säger en liten del om den 
faktiska läs ningen. 

Barns läs ning

Enligt biblio teks lagen ska folk biblio
teken ägna särskild uppmärksamhet åt 
barn och ungdomar. Syftet är att främja 
språkut veck ling och stimulera till läs
ning genom att erbjuda lit tera tur  och 
verk  samhet utifrån vars och ens behov 
och för ut sätt ningar. 

Även om det primära ansvaret för 
läsinlärningen ligger på det all männa 
skolväsendet, hänger läsförmågan 
nära samman med läslust och faktiska 
läs vanor. Biblio tekens gemen samma 
digi tali serings sats ningar med läs stimu
lerande inne håll kan i större ut sträck
ning gälla barnen.

Läsdelegationen har i sitt be tänkande 
Barns och ungas läs ning – ett ansvar 
för hela sam hället (SOU 2018:57) identi
fierat ett antal områden av särskild 
vikt och strate gisk betydelse för barns 
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och ungas läs ning. Inom de förslag som 
dele  ga tionen lämnat kan folk biblio tek 
och skol biblio tek aktivt ta en drivande 
och strategisk roll, kopp lat till medie
utbud och kom pe tens. Det är värde fullt 
att Läsdelegationen sär skilt pekar på 
betydelsen av sam verkan mellan flera 
lokala och regionala parter, däribland 
bib lio teken. Det är särskilt viktigt att 
barn biblio tekariernas kom pe tens 
beaktas i sam verkans arbetet kring de 
rik tigt små barnens språkut veck ling och 
det intresse för ord och bild som ges via 
lit tera tur . Sam verkan kan då ske ur ett 
familjecentrerat perspektiv, till exempel 
med barn hälsovård och för skola. Barn
biblio tekens roll för barns fria läs ning 
bör ytterligare kunna för stärkas och 
uppmärksammas genom Läs  delega
tionens förslag om läs ning på lov. 

Bibliotekens gemensamma 
digitaliseringssatsningar 
kan i större utsträckning 
gälla barnen.  
Barn bibliotekens roll  
för barns fria läsning  
bör ytterligare  
förstärkas.

Biblio tekens betydelse för barn med 
språkliga svårigheter och läs pro b
lem kan uppmärksammas mer, lik som 
biblio tekens roll för barn med funk tions
ned sätt ning. Fler barn och unga med läs
ned sätt ningar bör få access till de medier 
som finns via MTM och biblio teken. De 
läs främ jande insatserna riktade mot 
barn inom de nationella mino ri teterna 
och urfolket samerna kan för stärkas. 
Detsamma gäller de in satser som riktas 
till barn med annan språklig bakgrund 
än svenska. Det är av strategisk betydelse 

att stärka kon tinuer lig kom pe tensut
veck ling kring barns och ungas läs ning 
och läs främ jande. Läsdelegationen före
slår ett läs främjande lyft för folk biblio te
ka rier, men också skol biblio tekarier och 
peda goger kan delta. 

Vuxnas läs ning

Regeringen har pekat ut biblio teken 
som en samlingspunkt med lit tera tur
en i fokus. Bibliotekslagens ända måls
paragraf kopplar samman demo krati och 
lit tera tur ens ställning.

Klyftorna mellan de som läser och de 
som inte läser ökar i sam hället. Biblio tek 
används av många, men ännu fler kan 
inspireras till läs ning och därför behövs 
biblio teken som en lokal läs lokal, fysiskt 
och digitalt, där berättelser läses och 
berättas. Biblio teken borde ges ännu 
bättre möj lig heter att utföra det läs främ
jande upp draget för både barn och vuxna.

Lit tera tur  kan vidga medvetandet 
och ge insikter långt utanför den egna 
horisonten, fördjupa upp levelser och ge 
möj lig het till konstnärlig upp level se. Ett 
demo kratiskt sam hälle stöd jer lit tera
tur en och dess ställ ning, biblio teken 
kanaliserar detta stöd till läsarna. Biblio
teken kan in spi rera till ett fördjupat 
läsande av kvalifi cerade texter. Djup-
läsandet behövs för för mågan att förstå 
och lära av omvärlden. Utan förmåga 
till läs ning under längre tid försvinner 
en möj lig het till förståelse av komplexa 
 samman hang och nyanser.

Att behålla och återvinna sin hälsa 
är viktigt på ett individuellt plan men 
också på ett sam hälls plan. Biblioterapi 
där läs ningens hälsofrämjande roll ges 
utrymme kan få genomslag, om biblio
tekens kom pe tens på området under
stödjs och utvecklas.

Sam verkan mellan biblio teken 
och andra professioner och sam hälls
in stanser när det gäller läs ning och 

inspiration till läs ning bör uppmuntras. 
Det kan utöver sam verkan med skola och 
utbildning vara hälsovård och den sociala 
sektorn. Sam verkan kan också utvecklas 
mellan de myndig heter som inom sina 
upp drag hanterar läs ning och lit tera tur . 
Läs delega tionen framhåller betydelsen 
av vuxna som läsande förebilder för 
barn, och ett antal övriga läs främjande 
insatser som berör vuxna. u 

Några slutsatser 

Folkbiblioteken ska inspirera till 
barns fritidsläsning och kan komp
lettera utbildningssektorn inom läs
kunnighetsområdet.

Bibliotekens gemensamma 
digitali seringssatsningar kan i 
större utsträckning gälla barnen. 
Barnbibliotekens roll för barns fria 
läsning bör ytterligare förstärkas.

Metoder för att mäta läsning och 
läsningens effekt kan utvecklas vidare.

De nya böcker som fått kultur eller 
distributionsstöd bör distribueras 
och tillgängliggöras digitalt redan vid 
utgivning. 

En målgrupp som först skulle kunna 
få tillgång till digitaliserade medier 
på sina egna språk är de nationella 
minoriteterna och urfolket samerna.

Folkbiblioteken ska värna litteraturens 
konstnärliga värde och särskilt upp
muntra människors fria läsning och 
läsningens betydelse för hälsa och 
livskvalitet.



Lärande
MEDEL Utveckla invånarnas möj lig heter till  
livslångt lärande och fri åsikts bild ning genom en 
sammanhållen kedja av ut bild nings biblio tek 

Inledning

Människors lärande via formella, infor
mella och ickeformella vägar löper ge
nom hela livet. Det mer formella läran det 
följer en röd tråd, en kedja, för läran
de. Den startar redan i för skolan och 
löper vidare genom grundskoleåren till 
gymnasiet och sedan vidare till hög skole
studier. De studerande stöds på vägen 
av olika typer av biblio tek an passade 
efter respektive utbildnings nivå och ut
bildnings inne håll. Bland dessa bib lio tek 
finns också vuxen utbild ningens biblio tek 
inom folk hög skolor, svenska för invand
rare (SFI) och kom munal vuxen utbild-
ning.

Skolan behöver en utbyggd, 
välfinansierad och med 
pedagogiken integrerad 
skol biblio teks verk samhet.

Många biblio tek som är kopplade till ut
bildnings institutioner inom den for mella 
utbildnings sektorn kan med ett gemen
samt namn benämnas ut bild nings biblio-
tek. Även folk biblio te ken arbetar som 
stöd för lärande och bildning, exem pel vis 
genom studie för bund, utan att vara en 
del av det for mella ut bild nings väsen det. 
Ett hög skole biblio tek in går i forsk
ningens in fra struk tur och ska därför inte 
enbart be tecknas som ut bild nings biblio

tek, även om det också är en del av den 
peda gogiska verk sam heten.

Ut bild nings biblio teken och folk
biblio teken stödjer aktivt ut veck ling av 
människors medie och in forma tions
kunnighet (MIK), som är helt avgörande 
för förmågan att kritiskt söka, granska 
och värdera in forma tion, texter och 
andra medier.

För skolebarns språk-  
och läsut veck ling

För språk och läsut veck ling är det vik
tigt att små barn tidigt kommer i kon takt 
med bild berättelser, sagor, språk lekar, 
ord ramsor och hög läs ning. Även om inte 
för skolan är en del av den obligatoriska 
skolan har den en läro plan. Efter som 
flesta barn går i för skolan borde det vara 
lika självklart med till gång till berättel
ser i olika medieformer, böcker och hög
läs ning som det är med till gång till lekar 
och leksaker. När det lilla barnet själv 
börjar läsa, skriva eller berätta måste 
inspirationen finnas nära till hands. Sam-
arbetet mellan pedagoger i för skolan och 
barnbiblio tekarier är av största vikt.

För barn i för skoleåldern har lag
stiftningen för nationella mino ri teter 
och urfolket samerna förstärkts, vilket 
ställer större krav på biblio teken när 
det gäller för skolans åtagan den. De allra 
yngsta barnens språk ut veck ling kan 
stödjas via olika upp sökande metoder. 
Det finns goda resultat från läs- och 

språk främ jande arbete där barn biblio
tekarier besökt ny blivna föräl drar 
direkt i hemmet, och från andra familje
stödjande verk sam heter i sam verkan 
med familje centraler och BVC i enlighet 
med Bok starts modellen. Bokstart finns i 
flera länder och tillämpas i dag i ett antal 
svenska kommuner som fått stöd från 
Kultur rådet. För att ge barn en god start 
i livet vad gäller språk och läs ning bör 
de familje stödjande och läs främjande 
metoderna stärkas och bli hållbara över 
tid. 

Skol biblio tek som funktion

Skolan behöver en utbyggd, väl finan-
sierad och med pedagogiken inte gre rad 
skol biblio teks verk samhet. Varje elev 
i grundskola och på gymnasiet ska ha 
likvärdig till gång till en välfungerande 
skol biblio teks verk samhet. Utbildade 
biblio tekarier, rätt utrustning och 
medier, ändamålsenliga lokaler samt stöd 
från ledningen bidrar klart till bättre 
mål resultat för eleverna. Väl fungerande 
skol biblio tek är av görande för att öka 
likvärdigheten i under visningen. I dag 
finns det stora skillnader i landet både 
vad gäller till gång till och utformning av 
skol biblio teken och det behöver snarast 
åtgärdas.

En skol biblio teks verk samhet är 
inte främst en samling böcker, utan 
del i en peda gogisk verk samhet med 
biblio tekarien som nyckelperson. Skol
biblio teks verk samhet är obliga torisk 
enligt skollagen, och detta måste få 
större genomslag i praktiken. Kraven i 
skollagen och läro planen, liksom Skol
inspektionens tillsynsverk samhet, bör 
skärpas. 

Skol biblio teken ska enligt läro  planen 
både stärka elevernas språkliga för måga 
och deras digitala kom pe tens, men stöd 
i in forma tions sökning uteblir på många 
skolor. 
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Det behövs mätbara mål, kvalitets
kriterier, modeller och nyckeltal för att 
kunna för bättra och fördjupa skol biblio
teks verk samheten med avseende på 
peda gogik och organisation för elevernas 
mål uppfyllelse. Det krävs ökad tillgång 
till utbildade skol biblio tekarier och 
bättre sam verkan med ledning och 
lärare. Rektorers kun skaper i hur skol
bib lio teks funktionen kan integreras med 
den pedagogiska verk samheten be höver 
stärkas. Exempel på nyckeltal som kan 
vara menings fulla att beräkna är andelen 
elever per heltids anställd skol biblio te
karie. 

Skol biblio tekariens profession be 
höver också stärkas på såväl lokal som 
re gio nal nivå genom kolle gial sam  verkan, 
utbildning, ledarskap, men tor skap och 
nät verk. Kraven och ram verken kring 
ut bildning, biblio tek, medier och kultur 
ser i dag olika ut och skiljer sig även på 
statlig, regional och kom munal nivå. 
Glappen däremellan drabbar inte minst 
skol biblio teken. Det finns inget som 
hindrar att folk biblio tek kombineras med 
skol biblio tek eller att ett folk biblio tek  
 

bedriver sin verk samhet i en när liggande 
skola. Då är det dock av största vikt att 
de olika kom pe tenserna och upp dragen 
för folk biblio tek respek tive skol biblio tek 
upprätthålls. 

Sam verkan mellan skol biblio teken 
och kommunala eller regionala medie
centraler bör stärkas. Verk samhetens 
medie för sörj ning behöver byggas ut 
både analogt och digitalt. Med nationella 
licenser och gemen samma digitala skol
biblio teks tjänster ges goda för ut sätt
ningar att jämna ut och ökaskol biblio
tekens medie bestånd och lik värdighet. 
Detta har god för ut sätt ning att lyckas 
i sam band med uppbyggandet av ett 

nationellt digitalt biblio tek. Genom 
resurs biblio teken för de nationella  
mino ri teterna och urfolket samerna ska 
stödet till landets skol biblio tek för
bättras.
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Sammantaget kan konstateras att 
skol biblio teks verk samheten inte är till  
räckligt utbyggd, finansierad och inte g - 
rerad med skolan. Detta drabbar lik vär  
dig heten inom skolvärlden, och i för läng
ningen inom sam hället. Behovet av åt
gärder är akut, inte minst mot bak grund 
av det samlade veten skapliga stödet 
för att elevernas kun skap, lärande och 
bild ning stärks med en väl funge rande 
skol biblio teks verk samhet. 

Universitets- och hög skole biblio tek

Stora omställningar har gjorts inom hög
skole biblio teken och en allt större andel 
medier är endast till gäng liga digitalt. 
Genom samordning av för hand lingen av 
eresurser, det så kallade Bib samkon
sortiet som administreras av KB, har 
en digital trans formation från tryckta 
medier till digitala kunnat genom föras.

Biblio teken integreras i varierande 
grad i läro sätenas undervisning och forsk
ning. Många hög skolor har varit fram
gångsrika i stödet till under vis ningen 
och inte minst till distans stu den ter när 
biblio teken bistår med stu  denternas 
flexibla, fysiska och digi tala lär miljöer. 
Det är vanligt att i biblio teks lokalerna 
även erbjuda lärande resurser som stöd 
i aka demiskt skrivande, språk verk stad 
och it. Hög skole biblio teken kan tjäna som 
förebild för andra ut bild nings biblio tek.

Kopplingen till gymnasiebiblio teken 
är viktig för de blivande hög skole
studenterna. Sam verkan mellan hög
skole biblio teken oavsett deras stor lek är 
av central betydelse. Mindre hög skole
biblio tek behöver stärkas och få bättre 
och mer likvärdig till gång till eresurser, 
veten skap liga tid skrifter och andra digi
tala media än i dag. 

Hög skole biblio teken kan få större 
ansvar att medverka i till gäng lig göran
det av nätbaserade kurser, anpassade 
till det egna läro sätets studenter. Det 

snabbt ökande utbudet av storskaliga, 
öppna och nätbaserade kurser ställer nya 
krav på urval och kvalitetskontroll, där 
biblio teken kan bidra. I många fall är hög
skole biblio teken ansvariga för läro sätets 
läroplattform och har nära sam verkan 
med den hög skolepedagogiska ut veck
lingsverk samheten. 

Vuxen utbild ning

Den vuxen utbild ning som bedrivs vid 
landets folkhög skolor, Komvux och 
svenska för invandrare har stor be
tydelse både för sam hället och för alla 
de individer som behöver en ny chans 
i arbetsliv eller utbildning. En vik tig 
målgrupp är nyanlända och personer 
med funk tions ned sätt ning. Studie för
bunden ingår också som en väsentlig 
del i det livslånga lärandet. Nu gällande 
biblio teks  och skollag innefattar inte 
vuxen utbild ningens biblio tek och 
utbildnings anordnare inom folkhög
skola, Komvux, SFI och studieförbund 
har inget krav på biblio teks verk samhet. 
Vuxen utbild ningens biblio teks verk-
sam het måste tydliggöras i kommande 
revi deringar av biblio teks  och skollag så 
att kom munerna som formellt an svariga 
inkluderar biblio teks tjänster i upp
handlingar av vuxen utbild ning.

Biblioteken inom vuxen-
utbildningen bör få en 
generell och permanent 
kraftig upprustning som 
pedagogisk resurs för både 
lärare och studenter. 

Det saknas i dag en samlad överblick  
och organisation, vilket riskerar leda till 
att eleverna får en ojämn till gång till 
biblio  teks service. Vuxen utbild ningens 

biblio teks behov behöver kart läggas och 
få en samlad upprustning. Utan att ha 
resurser eller det formella upp draget  
har folk biblio teken ofta tagit på sig upp 
 giften att vara de vuxen studerandens 
lokala biblio teks resurs. Folk biblio teken 
har redan en stor betydelse för både det 
infor mella och det formella lärandet och 
är en naturlig studieplats. Det behövs ett 
stärkt sam arbete mellan vuxen utbild-
ning och folk biblio tek, men resursfrågan 
bör tydlig göras.

Biblio teken inom vuxen utbild ningen 
bör få en generell och permanent kraftig 
upprustning som pedagogisk resurs för 
både lärare och studenter. Lärare inom 
vuxen utbild ningen, kommunalt, SFI och 
folk hög skolorna, behöver biblioteks  stöd 
och kom pe tensut veck ling inom områ den  
som specialpedagogik, svenska som 
andra språk och vuxen peda gogik. De  
behöver redskap att han tera en diversifie - 
rad grupp elever. Eleverna behöver till
gång till relevant lit tera tur . Därför krävs 
åtgärder för bättre till gång till lit tera tur  
också digi talt, sam tidigt som eleverna 
be höver till gång till målgruppsanpassad 
lit tera tur . Den nationella biblio teks myn  
dig heten bör till sam mans med region
biblio teks verk samheten och folk bild  
ningen ut veckla förslag till möjlig utbyg g 
 nad av biblio teken inom vuxen utbild-
ningen, inte minst inom folkhög skolorna.

Medie- och in forma tions kunnighet

Biblio teken har en betydelsefull upp gift 
i att stärka människors medie och in
forma tions kunnighet (MIK). Biblio 
 teken utvecklar kon tinuer ligt peda
gogiska metoder för att kunna stödja 
både vuxna och barn i att behärska, 
för stå och kritiskt förhålla sig till digitalt 
inne håll och hur in forma tions sökningar 
på verkas av sökmotorer och algoritmer. 
Den digitala ut veck lingen går snabbt och 
för att kunna upprätthålla och ut veckla 



en egen kun skap måste biblio teken satsa 
på kom pe tensut veck ling i syfte att till
sam mans med andra skapa bättre medie 
och in forma tions kunnig het. 

Undervisning i MIK behöver inte
greras i läs främjande arbete med barn 
och ungdomslit tera tur , skönlitterära 
texter, facklit tera tur , ljud och bild samt 
veten skaplig och konst närligt material 
inom det vid gade textbegreppets ram. 
Med denna ut gångs punkt får biblio teken 
en central roll att stärka användarna. 
Biblio tekens roll måste synliggöras, 
förtydligas och stärkas ytterligare, så att 
människor känner till och kan ta del av 
biblio tekens pedagogiska erbjudanden 
inom MIKområdet. u

Några slutsatser

Skolan behöver en utbyggd, väl
finansierad och med pedagogiken 
integrerad skolbiblioteksverksamhet.

Det krävs ökad tillgång till utbildade 
skolbibliotekarier och bättre sam
verkan med skolledning och lärare.

Vuxenutbildningens biblioteks verk-
samhet måste tydliggöras i kommande 
revideringar i biblioteks och skollag. 

Biblioteken inom vuxenutbildningen 
bör få en generell och permanent 
kraftig upprustning som pedagogisk 
resurs för både lärare och studenter.

Mindre högskolebibliotek behöver få 
bättre och mer likvärdig tillgång till 
eresurser, vetenskapliga tidskrifter 
och andra digitala medier än i dag. 

Bibliotekens verksamhet för att ge 
människor handledning om hur man 
hanterar digitala verktyg och värderar 
information och källor ska utvecklas 
och stärkas.

Forsk ning
MEDEL Stärk biblio teken som en del av forsk ningens 
in fra struk tur och möjliggör öppen till gång till veten-
skapliga resultat från all offentligt finansierad forsk ning

Inledning

Forsk nings  biblio teks verk samhet är en 
central del i forsk ningens in fra struk tur. 
Traditionellt har biblio tekens upp drag 
varit in forma tions för sörjning: att samla, 
katalogisera och till handa hålla in forma
tions resurser för moder organisa tionens 
forskare och studenter. Forsk nings 
biblio teken hanterar digitala medier men 
har även omfattande fysis ka samlingar, 
inte minst på special biblio teken. På 
nationell nivå sak nas emeller tid en hel
hets syn över forskar nas behov av dessa 
samlingar. Om forsk nings  biblio teken 
endast utgår från sina egna behov finns 
det risk för gall ring av vissa utländska 
veten skapliga publikationer. En nationell 
plan för lång siktig till gång till fysiska 
sam lingar behöver utarbetas.

När det gäller licensierade digitala 
resurser är forskarnas åtkomst ojämn. 
Till gången till tidskrifter och böcker i 
digital form varierar kraftigt beroende 
på vilket läro säte eller forsk nings insti
tut an vän daren är knuten till. Det kan 
vara ett par tusen publikationer vid små 
specialiserade hög skolor och upp till flera 
hundra tusen vid de stora uni versi teten. 
Den forskare eller ut redare som inte är 
knuten till något läro  säte har ofta svårt 
att få till gång till aktuella forsk nings
publika tioner. Detta beror på in låsnings
effek ter och höga licens kostnader. 
Den veten skapliga publiceringen kan 
be skrivas som ett oligo pol där de stora 

kommersiella veten skap liga förlagen har 
en helt domi nerande roll. Veten skaps
sam fundet måste få kontroll över publi
ceringen av sina egna forsk nings resul tat 
och sam tidigt möj lig het att be gränsa 
de totala kostnaderna för veten skaplig 
publi cering. Biblio teks väsendet måste 
med verka till att bryta den ut veck
ling som i dag innebär att för lagen kan 
ta betalt mång faldigt för sina tjänster. 
Forsk nings  biblio tekens arbete med och 
strävan mot öppen till gång är en av
görande fram tidsfråga för veten skapen.

Via digi tali seringen genomgår den 
veten skapliga kommunikationen stora 
förändringar. Kanalerna för att sprida 
forsk nings resultat har mångfaldigats. 
Nya möj lig heter att såväl producera 
som att söka och ordna veten skaplig 
in forma tion har uppkommit. Biblio
teken kan skapa egna former för öppen 
publi cering, med egen förlagsverk
samhet och redaktionskommittéer som 
bidrar till kvalitetssäkring. Veten skaplig 
publicering är en av forsk nings  bibliote
kens huvud upp gifter och upp draget 
måste ges ett ännu större utrymme.

Universitets- och  
hög skole biblio teken

Ökningen av digitala medier och ut
veck lingen mot öppen veten skap har 
gett hög skole biblio teken nya upp gifter 
som rör forsk nings in forma tion och stöd 
till läro sätenas strategiska ut veck ling. 
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Biblio tekens drivkraft att till handa
hålla de tjänster som efterfrågas av 
veten skaps sam hället är stark. Exempel 
på detta är ansvar för läro sätets pub
likations data baser, att registrera och 
kvalitets säkra upp gifter om de publika
tioner som produceras och att utifrån 
dessa metadata analysera den samlade 
publiceringen inom organisa tionen. 

Det krävs specifik kom pe tens för 
biblio tekarier som verkar inom läro
sätenas forskarmiljö för att hög skole
biblio teken ska kunna uppfylla sin roll. 
Hög skole biblio teks verk sam hetens verk
samhet bör fortsätta att integreras i läro
sätenas forsk ning, i den riktning som har 
påbörjats. Biblio tekens för ut sätt ningar 
att stödja forskarna måste stärkas. 

Spe cial biblio tekens stöd  
till forsk ning

Avancerad forsk ning bedrivs inte enbart 
vid universitet och hög skolor, utan också 
vid myndigheter och på företag. Spe cial  
biblio teken och de samlade in forma tions 
resurserna vid dessa institutioner måste 
ses som en del av den samlade forsk nings 
 miljön. Även sjuk hus biblio tek, myndig
hets biblio tek, musei biblio tek och andra 
spe cial biblio tek arbetar för att till handa
hålla in forma tions resurser och på andra 
sätt stödja forskare och profession. 

När tryckt material digitaliseras och 
licens baserat material omvandlas till 
öppet till gäng ligt sker en viktig föränd
ring. Då är användarna inte längre 
be gränsade till att ta del av in forma tion 
och kun skap via de fysiska läro sätenas 
data baser. Spe cial biblio tekens bidrag 
har stor betydelse för hög kvalitativ 
forsk ning, kun skapsspridning och den 
högre utbildningen. Spe cial biblio teken 
kan växa som resurs och kanal för 
öppen veten skap och bör sam verka med 
hög skole biblio teken enligt intentionen 
i biblio teks lagen. De offent ligt 

finansierade spe cial biblio tekens kom pe-
tenser och samlingar ska vara till gäng
liga för alla.

Öppen veten skap 

Alla hinder för öppen till gång till den 
offentligt finansierade forsk ningen måste 
undanröjas. Detta är en global rörelse. 
Unesco betonar att öppen till gång till 
veten skapliga publikationer är av grund
läggande betydelse för att uppnå FN:s 
hållbarhetsmål. Den svenska regeringens 
uttalade mål är att alla veten skapliga 
publikationer och forsk nings data som är 
resultat av offent ligt finansierad forsk-
ning så snart som möjligt, men senast 
år 2026, ska vara omedelbart öppet till-
gäng liga. Målet inne bär att alla dagens 
veten skapliga tidskrifter omvandlas från 
låsta prenumerations baserade till öppet 
till gäng liga utifrån från de veten skap liga 
disci plinernas olika villkor. Detta ska 
ske genom att redan använda resur ser 
för tidskriftsprenumerationer ställs om 
till att stödja hållbara affärs modeller 
för öppet till gäng lig publi cering. Alla 
intressenter inom veten skaplig publi
cering bör sam arbeta – särskilt läro
säten, forsk nings institut, finansiärer, 
biblio tek och förlag – för en snabb och 
effek tiv över gång.

Det finns en stor potential i all inlåst 
data som forskare producerar. Frågan om 
fria forsk nings data kan dock vara både 
etiskt och tekniskt problematisk och ut
veck lingsarbetet kräver stora resurser. 
En viktig men synnerligen svår upp gift är 
att samla och ordna forsk nings  data så att 
de kan återanvändas av andra forskare. 
Biblio tekarierna vid forsk nings  biblio
teken har kom pe tens att utföra denna 
upp gift, men måste få resurser och 
möj lig heter att organisera och hantera 
verk samheterna med öppna forsk nings
data. Utöver detta krävs att biblio teken 
arbetar nära till sam mans med andra 

delar av läro sätet, exempel vis jurister, 
itspecialister och arkivarier. 

När forsk nings resultat är öppet till
gäng liga och inte längre inlåsta bakom 
betal väggar ökar möj lig heterna för 
alla grupper i sam hället att ta del av 
och använda forsk ningen i sin kom pe
tens ut veck ling och dagliga verk sam
het. På så sätt går det att fatta beslut på 
veten skaplig grund, till exempel inom 
hälso och sjukvård, industri, närings liv 
och skola. Genom ett öppet veten skaps
system, i kombination med veten skaplig 
kunnig het, kan det skapas red skap att 
möta kun skapsresistens och filter-
bubblor. u

Några slutsatser

Forskningsbibliotekens arbete med 
och strävan mot öppen tillgång är 
en avgörande framtidsfråga för 
vetenskapen.

Alla hinder för öppen tillgång till den 
offentligt finansierade forskningen 
måste undanröjas.

Biblioteksväsendet måste medverka 
till att bryta den utveckling som i 
dag innebär att förlagen kan ta betalt 
mångfaldigt för sina tjänster.

Vetenskaplig publicering är en av 
forskningsbibliotekens huvuduppgifter 
och uppdraget måste ges ett större 
utrymme.

De offentligt finansierade 
specialbibliotekens kompetenser och 
samlingar ska vara tillgängliga för alla.

Genom ett öppet vetenskapssystem 
skapas redskap att möta 
kunskapsresistens och filterbubblor.



Nationella digitala 
biblio teks tjänster
MEDEL Till gäng liggör så mycket information och 
litteratur som möjligt fritt och digitalt för alla

Inledning

Digi tali seringen av biblio teks verk sam  
heten är en del av hela sam hällets digi
tali sering, där Sverige strävar efter att 
vara världsledande. Inte bara kultur
arvet, utan nationens hela kunskapsarv, 
ska så lätt och fritt som möjligt vara 
digitalt till gäng ligt för hela be folk ningen. 
Därmed upp kom mer nya be arbetnings
möj lig heter och an vänd nings områden 
för den samlade kun skapen. Utöver 
kultur arvet i lit tera tur en krävs till gång 
också till kun skapen i digi tali serade 
dags tidningar, tid skrifter, audio visuellt 
material, utredningar och riks dags tryck.

Det finns ingen anledning för Sverige 
att ligga efter andra länder vad gäller 
digitala biblio teks tjänster. Här krävs 
stora insatser och en tydlig plan för att 
Sverige ska kunna återta en posi tion i 
nivå med landets ambitioner och ut talade 
mål. I Norge är så gott som alla böcker 
och tidningar på norska digi talt till gäng
liga genom den natio nella digitala biblio
teks tjänsten. En lik nande ut veck ling 
pågår i många andra euro peiska länder.

Sverige bör under en tioårsperiod 
digi talisera det mesta som har getts ut  
i landet. Detta kräver en nationell plan 
som bygger på tre spår: system för 
efter frågestyrd digi tali sering, vad som 
behöver bevaras, och vilka samlingar 
som bör digitaliseras mer planmässigt 

(exempelvis dagstidningar). En kraft-
samling kring biblio tekens digi tali
sering måste ske omgående. Det kom
mer att krävas in ledande åtgärder av 
engångskaraktär för att digitalisera 
inne håll. Därefter behövs en kon tinuer
lig organisation och finansiering för 
för valtning av tekniska plattformar och 
rättighetsklarering.

För det demo kratiska sam hället, in  
vånarnas bild ning och forsk ningen be
höver mänsklig hetens samlade vetande 
vara till gäng ligt, öppet och be arbet nings
bart via gemen samma digi tala tjänster. 
Den som vill ta reda på något i dag 
använder någon av nätets kommersiella 
sök motorer men behöver också nå biblio  
tekens inne håll. Användar nas upp level
ser av biblio teks tjän sterna ska minst 
kunna möta medie marknadens utbud.

Gemen samma tjänster

Sverige bör liksom våra nordiska gran
nar och andra länder bygga gemen
sam ma nationella digitala biblio teks
tjänster anpassade för olika mål grupper, 
exempel vis för barn eller nationella 
mino ri teter. Digi tali sering är grunden 
för användarnas utvecklade till gång 
till kultur och kun skaps arv. I digi
tali seringen ligger också nyckeln till 
förändring och ut veck ling av biblio
tekens upp gift och roll i sam hället.  

Om biblio teken ska behålla och öka 
sin relevans hos användarna är digital 
till gäng lighet den mest centrala frågan. 
Biblio tekens resurser måste göras till
gäng liga för användarna utifrån det sätt 
de söker kun skap i dag. 

Biblio teken ska fortsätta att utveckla 
söktjänster och metadata för att till gäng
lig göra sina samlingar. De som i dag söker 
med hjälp av biblio teken är hänvisade till 
att använda sig av många olika, icke kom
patibla data baser. Biblio teks utveck lingen 
måste bygga på vad som redan finns och 
hur användarna redan gör. An vändar
perspektivet måste ges före träde genom 
ett nationellt biblio teks kort som gäller 
vid landets samtliga biblio tek, sök ords
optimering, länkade data, användning av 
och anknytning till existerande sök-
tjänster och kolla borativa lösningar som 
till exempel Wiki media.

Ambitionen ska vara att an vän daren 
lätt kan komma till biblio tekens resurser 
genom en övergripande sök funktion. 
Det digitala biblio teket finns i skyn, 
men an vän daren har också till gång till 
det fysiska biblio teket med sina sam
lingar och aktiviteter. Digital guid ning 
som Fråga biblio teket eller Chatta med 
en biblio tekarie leder till både digitala 
och analoga medier. Bibliote karier i det 
fysiska lokala biblio teket visar också 
in i gemen samma digitala samlingar. 
Dessa kan erbjuda läs ning digi talt eller 
på papper för barn och unga, eböcker 
och ljud böcker för vuxna samt ett 
digitaliserat litterärt kultur och kun
skaps arv. Detta inkluderar böcker, 
tidningar och tidskrifter på de nationella 
mino ri tets språken, ett kraf tigt breddat 
utbud av medier på de stora in vandrar
språken och ett digitaliserat kulturarv 
i sam verkan med andra ABMmyndig
heter (arkiv, biblio tek, museer). Hit hör 
även historiska radio och tvprogram, 
till gång till forsk nings publikationer och 
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en koppling till medier i världen utanför 
Sverige.

Dessa ambitioner ställer krav på ett 
antal åtgärder som preciseras ytter
ligare i avsnittet om nationalbiblio tekets 
upp gifter. Den nationella biblio teks
myndigheten kan till sam mans med MTM 
(vad gäller till gäng lighet) ha ett sam lat 
ansvar utan att vara ensamma genom
förare och utvecklare. Del aktig het och 
ett brett sam arbete är att föredra.

Biblio teken ska vara en del av hela 
sam hällets digi tali serings strategi och 
ingå i de centrala sam hälls instanser som 
leder denna del av förflyttningen till ett 
nytt in forma tions  och kun skapssam
hälle. Därmed bidrar biblio teken också 
till att motverka ett digitalt utanförskap. 
Biblio teken ska vara en av de främsta 
instanser som medverkar till att män
sklig hetens samlade kun skaps och 
kulturarv digitaliseras, till gäng liggörs 
och bevaras. 

När samlingarna väl har digi tali
serats uppkommer helt nya möj lig heter 
till sökning, användning och bearbet
ning av nationens samlade kun skaper. 
Användarna ska kunna leta efter in
forma tion i en samling genom att utan 
dröjs mål specificera sina in forma tions-
behov i en språkdräkt som passar dem. 
De ska utan mellanhänder eller kata log
upp gifter kunna komma i direkt kontakt 
med in forma tions källorna och få ett 
resultat med en gång. Detta gör biblio
tekens kun skapsmodeller poten tiellt 
mer användbara än någonsin. När vårt 
samlade kultur och kun skaps arv gjorts 
digitalt till gäng ligt också som ostruk
turerade data från många källor uppstår 
helt nya möj lig heter att med hjälp av 
själv lärande söksystem och artificiell 
intelligens se mönster och foga samman 
ny kun skap.

I en nära fram tid är det rimligt att en  
sökning på internet leder till kun skap 

som antingen direkt kommer från biblio
tekens samlingar, eller som är paketerad 
genom tredje part men som refererar till 
biblio tekens tjänster i syfte att bidra till 
trovärdighet. Detta innebär att biblio
teks väsendet följer användarna och 
ser till att finnas till hands där de finns 
snarare än att vänta på att användarna 
ska komma till biblio teket. Den nationella 
biblio teks myndigheten bör vara en sam
lande källa för etablerad och vederhäftig 
kun skap.

Historiska samlingar

Lit tera tur banken har i sam verkan med 
andra aktörer låtit digitalisera en del av 
den svenska lit tera tur en från tiden kring 
förra sekelskiftet och arbetar för fri till
gäng lighet till det litterära kulturarvet. 
Lit tera tur bankens uppbyggnadsfas är 
avslutad, vilket innebär att arbetet med 
digi tali sering skulle kunna ökas. Det 
krävs en permanent statlig finansiering 
för att säkra verk samheten.

De radio och tvsändningar som 
har bevarats sedan slutet av 1970-talet 
behöver bli till gäng liga inom hela biblio 
 teks väsendet. Viktiga delar av 1900-talets 
audio visuella kulturarv, utöver det som 
har sänts i radio och tv, behöver också 
digitaliseras och till gäng liggöras. De ana  
loga audio visuella samlingarna ligger 
i dag spridda hos olika arkiv, museer 
och biblio tek. Ur ett demo kratiskt och 
käll kritiskt per spektiv är stora delar 
av dessa sam lingar särskilt värdefulla, 
efter som de speglar vad som faktiskt har 
hänt och vad som verkligen sagts. När 
tekniken gör det möjligt att manipulera 
ljud och bild blir det ovärderligt att icke 
mani pulerbart källmaterial bevaras 
och skyddas. För att rädda 1900-talets 
audio visuella kulturarv krävs att kultur
arvsinstitutionernas bevarandeupp drag 
sam ordnas och den nationella biblio teks
myndighetens roll tydliggörs och stärks.

Många inspelningar går snart för
lorade om inget görs. För en del in for
ma tions bärare, till exempel magnet-
band, finns ett begränsat tids spann för 
överföring av in forma tions inne hållet 
eftersom bärare och upp spelnings
utrustning har en begränsad livslängd. 
Det enda kända sättet att långsiktigt 
bevara och till gäng liggöra samlingar som 
hotas av nedbrytning är digitalisering. 
Det krävs därför ett uttalat över gripande 
och sam ordnande ansvar för digi tali
sering av audio visuellt material. 

E-böcker

Skillnaderna mellan biblio teks typernas 
för ut sätt ningar inom det digitala medie  
området bör överbryggas. Folk biblio
teken behöver komma ikapp hög skole  
biblio teken beträffande till gäng lig
görande av digitala medier. Folk biblio
teken behöver också kunna beräkna 
kostnaderna för sin eboks utlåning och 
bryta beroendet av en enda leverantör 
som till handa håller eböcker, inne håll, 
marknadsplats och in fra struk tur.

Biblio teken bör ges möj lig het att 
kon kurrensutsätta upphandlingen av 
ebokstjänster och bredda utbudet. Det 
behövs en nationell samordning och 
finansiering av e-boksupphandling för 
folk biblio teken och skol biblio teken. 
Systemen hänger samman och kräver ett 
gemen samt ägarskap och en sam ordnad 
förvaltning.

An vän darens integritet måste  
skyd das vid förmedlingar av eböcker. 
Biblio teken måste ha kontroll över de  
an vändar data som leverantörer av 
tjänster har till gång till och som kan 
an vändas för riktad marknadsföring. 
Den sekretess som gäller för biblio teken 
beträf fande vilken lit tera tur  som lånas 
av en skilda per soner måste bi behållas 
och för svaras.
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Digital inlåsning

Digi tali serade samlingar bör i största 
möjliga utsträckning vara fritt till gäng
liga för användarna genom biblio teken. 
Biblio tekens resurser och arkiv måste 
kunna komma till användning. Nästan all 
in forma tion som skapas i dag är digitalt 
född, såväl böcker som tid skrif ter, 
tidningar och vardagstryck, liksom ljud 
och bild. Tidigare fanns en lagstiftning 
och en etablerad praxis som möjliggjorde 
spridning i form av till exempel fjärrlån 
och reproduktion i form av mikrofilm. Nu 
har digi tali seringen medfört en inlåsning 
som måste brytas.

Utökade avtal bör göra det möjligt 
att till gäng liggöra digi tali serade dags
tidningar och tidskrifter också på 
folk biblio teken. För att detta ska bli 
verklighet krävs gemen sam för hand
lings styrka och organisation på biblio
teks sidan, liksom ny nationell finansie-
ring. Den huvud sakliga vägen att öppna 
till gången till tidigare inlåsta medier bör 
vara för hand lingar, avtal och ersättning 
till upphovsmännen. Den digitala 
inlåsning som finns i dag, inte bara av 
tidningar och tidskrifter, utan också av 
radio och tvprogram behöver bytas till 
sin motsats.

Avtalslicenser

Biblio teken ska betala upp hovs rätts
innehavarna för användning, med 
res pekt för en fungerande marknad. 
Biblio teken bör ha en egen, samlad 
för hand lings organisation och pris
modell för eböcker, ljud böcker, 
AVmedier och nät baserade medie
tjänster. Pris modellen kan inne bära en 
differentiering mellan äldre och nyare 
material och biblio teks användarna kan 
behöva acceptera en tröghet i utlåningen 
av de allra nyaste eböckerna och ljud
böckerna. De nya böcker som fått kultur 
eller distribu tions stöd bör distribueras 

och till gäng liggöras digitalt redan vid 
utgivning.

Uppbyggnad av nationella digitala 
biblio teks tjänster

Uppbyggnaden av nya tjänster bör ske 
systematiskt och i etapper. Det krävs 
en verk samhet för konvertering av in
forma tion från analog till digital form 
av böcker, tidningar och tidskrifter. 
Detta material, med bidrag från hela 
biblio teks väsendet och AMBsektorn, 
måste göras sökbart och användbart 
på gemen samma plattformar för 
olika målgrupper. Rättigheterna till 
materialet måste klareras. I en första 
om gång kan tjänster göras till gäng liga 
för läs ning som eböcker eller ljud
böcker för all mänheten. En målgrupp 
som först skulle kunna få till gång till 
digi tali serade medier på sina egna 
språk är de nationella mino ri teterna och 
urfolket samerna. I nästa fas öppnas det 
digitala kun skaps arvet successivt upp 
för helt nya använd nings områden och 
bearbetnings möj lig heter med AI och 
annan teknik.

För att uppnå högre kvalitet, inno
vation och effektivitet krävs ökad grad 
av gemen sam drift och standardisering. 
Verk samheter på lokal nivå ska inte 
dubb lera arbetet när gemen samma 
lös ningar är bättre och mer kostnads
effek tiva. Det finns ett antal tänkbara 
kom ponenter inom biblio tekens digitala 
in fra struk tur som skulle kunna ingå i det 
som till handa hålls av en nationell biblio
teks myndighet. Det gäller en nationell 
katalog, ett nationellt biblio teks kort, 
platt form för webbplatser, central data
lagring och ramavtal för licensierat 
inne håll. 

Sammanfattningsvis betyder detta 
att den nationella biblio teks myndig
heten bör få i upp drag att ta fram en ny 
digital biblio teks plattform för läs ning 

till olika målgrupper, sköta driften och 
försörja tjänsten med inne håll genom 
upphandling och avtalslicenser. Tjänsten 
ska kunna integreras i de publika biblio
tekens verk samhet och utvecklas och 
kureras i sam verkan. Den nationella 
biblio teks myndigheten bör även utveckla 
digitala kun skaps arvstjänster, sök
funktioner samt samla och till gäng lig
göra data för forsk ning och all mänhet. 
Behov och organisation utvecklas 
närmare i utredningens rapport Biblio
teket i skyn. u

Några slutsatser

Sverige bör liksom våra nordiska 
grannar bygga gemensamma nationella 
digitala bibliotekstjänster anpassade 
för olika målgrupper.

Sverige bör under en tioårsperiod 
digitalisera det mesta som har getts ut 
i Sverige.

Inte bara kulturarvet, utan nationens 
hela kunskapsarv i böcker, tidningar 
och offentligt tryck ska vara digitalt 
tillgängligt för hela befolkningen.

Biblioteken ska vara en del av hela 
samhällets digitaliseringsstrategi och 
en av de centrala samhällsinstanser 
som leder förflyttningen till ett nytt 
informations och kunskapssamhälle.

Den stränga sekretess som gäller för 
biblioteken beträffande vilken litteratur 
som lånas av enskilda personer måste 
försvaras.

Utveckla digitala kunskapsarvs 
tjänster och sökfunktioner för att 
tillgänglig göra data för forskning och 
allmänhet.
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Gemen sam  
in fra struk tur
MEDEL Stöd och stimulera de publika biblio teken med 
effektiva och sam verkande nationella och regionala 
biblio teks funktioner och välutbildade biblio tekarier

Inledning

En fungerande, grundläggande in fra
struk tur för det svenska biblio teks
väsendet är garanten för allas lika 
till gång till medier, oavsett vem man 
är eller var man bor. De nationella och 
regionala nivåerna ska verka stödjande, 
inte styrande, för de användarnära pub
lika biblio teken. Sam verkan mellan alla 
biblio teks typer och nivåer är nöd vän digt 
för att användarna ska få till gång till de 
medier och tjänster som de har behov 
av. Alla biblio teks  medie bestånd ställs 
till användarnas för fogande via digitala 
tjänster och fjärr lån, vilket också ställer 
krav på ett gemen samt ägande och en 
sam ordnad för valtning.

Tillsätt skyndsamt en 
utredning för att reformera 
och modernisera den 
nuvarande  
plikt lagstiftningen.

Sam verkan inom och mellan de olika 
nivåerna i biblio teks väsendet behöver 
utvecklas. Myndigheterna inom hela 
ABMområdet bör stärka sitt sam arbete 
för att lösa gemen samma upp gifter, till 
exempel inom Digisam-sam arbetet. 

Den regionala biblio teks verk samheten 
behöver ha en stark ställning inom 
kultur sam verkansmodellen för att kunna 
ge det stöd åt folk biblio teken som de kan 
förvänta sig och behöver. Det är viktigt 
att här utgå från både de kulturpolitiska 
målen och biblio teks lagen.

Utöver medie för sörj ningen kan en god 
nationell biblio teks in fra struk tur ägnas 
åt det som är gemen samt för biblio teken 
och som är ineffektivt att ut veckla lokalt, 
exempelvis fortbildning och tekniska 
system. Gemen samma digitala lösningar 
kan användas av många biblio tek. An vän
darna förväntar sig att biblio tek kom
muni cerar med varan dra och er bjuder 
likartade tjänster. Den tekniska in fra
struk turen inom biblio teks sektorn är i 
dag splittrad och resurs krävande. Det 
behövs mer sam ordnade lösningar. 

Sam verkan ska leda till ökad effek tivi
tet och jäm likhet, men inte frånta huvud
mannen ansvar eller besluts mandat. Den 
svenska biblio teks struk turen följer av 
biblio teks lagen och för valt nings indel
ningen. De olika biblio tekens huvud män 
ansvarar för att lagarna efter följs. De kan 
tilldela sina biblio tek egna upp drag.

Skol biblio tek och hög skole biblio tek 
ingår i respektive huvudmans in fra
struk tur, men är också en del av ett sam 
 lat biblio teks väsen. De är delar av en 

kedja ut bild nings biblio tek i det livs långa 
lärandet och spelar stor roll för den peda
gogiska verk sam heten och ut veck lingen. 
Hög skole biblio teken får en växande upp-
gift i att stödja forsk ning, publi cering och 
spridning av forsk nings resultat.

Den nationella biblio teks-
myndigheten

Den myndighet som regeringen  
bestäm mer ska ha en nationell överblick 
över och främja sam verkan inom det  
all männa biblio teks väsendet.
(18	§	i	Biblio	teks	lagen)

Kung liga biblio teket nämns inte speci fikt 
i biblio teks lagen. Det är regeringen som 
beslutar vilken myndighet som ska ha 
det upp drag som lagen nämner, vilken i 
dag alltså är KB. Upp giften att stödja hela 
det all männa biblio teks väsendet i rollen 
som nationalbiblio tek behöver utökas 
och förtydligas. Detta utvidgade upp drag 
utförs med effektivitet och kontinuitet 
bäst av den existerande myndigheten. 

Det behövs ett nära och förtroende
fullt sam arbete mellan de nationella 
myndigheter som hanterar arkiv och 
biblio teks frågor. Avgörande för fram gång 
är också att de olika departement som 
hanterar biblio teks frågor sam verkar. 
Möj lig heten att omvandla Kung liga 
biblio teket från en enrådsmyndighet med 
insyns råd till en styrelsemyndighet bör 
prövas. En bred representation ur det 
svenska sam hället, kultur och biblio
teks sfären skulle kunna bidra till ökad 
insyn och ändamålsenlig styrning. Även 
om regeringen pekar ut en sär skild 
myndighet som den nationella biblio teks
myndigheten behöver inte alla tjänster 
utföras inom denna myndig het. Upp gifter 
kan upphandlas på marknaden eller 
delegeras till olika sam verkande grupper 
av biblio tek eller noder för särskilda 
upp gifter. 
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Möjliga upp gifter för den nationella 
biblio teks myndigheten

Ut veck ling av metadataanvändning  
och Libris

Metadata utgör viktiga beståndsdelar i 
biblio tekens in fra struk tur. Till gång till 
bra metadata är nödvändigt för samlings
byggande, eftersökning, bevarande 
och in forma tions förmedling. Meta data 
spelar också en central roll i sam arbets
strävanden mellan kultur institutioner 
och i kontakter med ex terna aktörer som 
förlag och Wiki media.

Skapa en hållbar  
och samlad struktur för 
biblio tekarie professionens 
kon tinuer liga kom pe tens - 
ut veck ling genom 
inrättandet av  
ett oberoende 
fortbildnings institut  
för biblio tekarier.

KB ansvarar för den nationella data basen 
Libris. Alla biblio tek ska kunna delta i 
sam arbetet. Genom Libris syn lig görs 
biblio tekens medieinne håll via meta
data som är fria och delbara. Sam arbetet 
i Libris ska drivas och sam ordnas på 
ett för alla parter effektivt sätt. Meta
data området utvecklas nu starkt som 
en natur lig följd av sam hällets och 
mediernas digi tali sering. Det manuella 
beskriv nings arbetet behöver minska till 
förmån för åter använd ning av meta data 
som redan finns hos pro du centerna. 
Med hjälp av nyare teknik, till exempel 
arti ficiell intelligens (AI), och fler auto-
matiserade processer kan skapandet och 
hanteringen av metadata bli betydligt 

mer effektivt än i dag. Den nationella 
biblio teks myndigheten ska sam ordna 
och driva detta ut veck lings arbete, i egen 
regi eller genom upp handling. Arbetet 
kommer att kräva utbildnings insatser 
och stöd för avtal och licensiering. 

Förmedling av bidrag

Bidrag för drift och ut veck ling av gemen
sam ma biblio teks tjänster bör fördelas av 
den nationella biblioteks myndig heten. 
Den ska kunna ge regionala biblio teks
verk samheter och kom munala biblio tek 
ansvar och resur ser för ut veck ling av 
natio nella lösningar som kan komma alla 
till del. Lokalt utvecklade och fram gångs
rika tjänster bör kunna bli nationellt 
till gäng liga genom starka lokala noder, 
statlig finansiering eller konsortie bild
ningar. Biblio teks myndigheten kan till 
exempel förmedla upp drag och resurser 
till ett eller flera kommunala biblio tek 
om en nationell digital tjänst för barn.

Den nationella biblio teks myndig
heten ska kunna fördela och följa upp 
bidragsmedel för långsiktig och stra te
gisk biblio teks ut veck ling. I de nordiska 
länderna ligger liknande ut veck lings
medel på en betydligt högre nivå än i 
Sverige, som bör anpassa sig till den 
nor diska nivån. Myndigheten bör ha 
särskilda anslag att förmedla till profes
sions nära forsk ning och ut veck ling.

Gemen samma digitala biblio teks tjänster

Webplattform, teknisk ut veck ling,  
för handling och licensieringar ska vara 
den nationella biblio teks myndighetens 
ansvar. Myndigheten bör:

• ansvara för att utveckla eller till  
 gäng liggöra en universell sökfunktion 
för att nå biblio tekens resurser

• till sam mans med andra ABMmyndig
heter prioritera och upp rätta en plan 
och ansvara för den stor skaliga digi

tali seringsverk samhet som krävs för 
att digitalisera det svenska kun skaps 
och kulturarvet

• ansvara för att utveckla, finansiera 
och sköta driften av de olika tekniska 
plattformar som krävsförskilda 
användargrupper

• ansvara för förhandlingar med  
upp hovsmannaorganisationer för att 
kunna till gäng liggöra de egna digi tala 
samlingarna för biblio tekens an
vän dare, samt förhandla rättigheter 
till data baser, eböcker, AV och 
streamingtjänster för hela det  
all männa biblio teks väsendet

• förhandla avtalslicenser för till gäng
lig görande av national bibliotekets 
digitaliserade samlingar av medier 
med ny statlig finansiering

Biblio teks juridik

Det behövs biblio teks juridisk väg led
ning och stöd till hela biblio teks väsen
det. Detta bör ske genom den nationella 
biblio teks myndigheten, utan att res
pek tive huvud mans formella ansvar 
från tas. Det finns i dag ingen samlad 
biblio teks speci fik juri disk kom pe tens 
som ett stöd i yttrandefrihets och upp
hovs rätts frågor och andra juridiska 
frågor som rör biblio teks om rådet. Detta 
leder till att biblio tek som inhämtar råd 
från olika juridiska instanser agerar 
olika, även om fråge ställningen är lika. 
Följden blir otrygg het, olika behandling 
och försvårade möj lig heter till kollektivt 
lärande. 

Nationella resurs biblio tek  
och låne cen traler

Enligt biblio teks lagen ska det finnas en 
eller flera låne cen traler. Dessa utgör 
stöd resurser för samtliga publika biblio
tek. KB ansvarar för låne cen tralerna som 
i dagsläget är två: Sveriges depåbiblio-
tek och låne cen tral och den nationella 
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mång språkiga låne cen tralen. Det här 
är en verk samhet som bör ut vecklas 
och stärkas, inte minst i kon sulta tiv 
inriktning. 

De nationella mino ri teterna och 
urfolket samernas biblio tek bör få 
särskilda upp drag som resurs biblio tek 
inom sina respektive språk om råden, för 
att kunna ge stöd i medie för sörj ning, 
rådgivning och kom pe tens. Depåer och 
låne cen traler bör i samråd koordineras 
med de nationella mino ri teternas och 
urfolket samernas resurs biblio tek.

Fortbildning och kom pe tensut veck ling

Den nationella biblio teks myndigheten 
ska sam verka med de regionala biblio
teks verk samheterna samt universitet 
och hög skolor med utbildning och forsk
ning i biblio teks  och in forma tions veten
skap. Syftet är att optimera ut budet, inom 
ramen för en stärkt nationell struktur för 
fortbildning och kom pe tensut veck ling.

Utvärdering och upp följ ning

KB är ansvarigt för Sveriges officiella 
biblio teks tatistik över de offentligt 
finansierade biblio teken och följer 
sär skilt de grupper som prioriteras 
enligt biblio teks lagen. Enligt Läs dele
gationen är det lämpligt att det i fram
tiden finns en tydlig mottagare på 
nationell nivå som kan agera utifrån att 
statistiken till exempel visar att barn 
och unga sak nar likvärdig till gång till 
biblio teks verk samhet. Den nationella 
biblioteks myndigheten, de regionala 
biblio teks verk samheterna och kom
munerna i sam verkan följer även hur de 
lagstadgade biblio teks planerna utformas 
och hur de används enligt 18 § biblio-
teks lagen. Antalet utlån från biblio teken 
säger endast en liten del om människors 
faktiska biblio teks an vändning och 
nationalbiblio teket bör initiera forsk
ning om läs ningens effek ter. Den natio

nella biblio teks myndig heten bör ha 
ansvar för en kon tinuer lig översiktlig 
omvärldsanalys som beskriver ut veck
lingen nationellt och inter natio nellt i hela 
biblio teks väsendet. Denna analys bör 
också innefatta en regel bundet åter
kom  mande upp följ ning av den nationella 
biblio teks  strategin, med mätbara mål 
samt förslag på åt gärder och eventuella 
reformer. 

Regional biblio teks verk samhet

En stark och kraftsamlande regional 
biblio teks verk samhet kan ha en av
görande roll och betydelse för ut veck ling 
och stöd till folk biblio tek och annan 
biblio teks verk samhet. Dagens regionala 
biblio teks verk samheter uppvisar skill   
nader i resurser och arbetssätt som kan  
vara en följd av att regionerna skil jer sig  
åt be folk ningsmässigt och geo  grafiskt. 
Det innebär att arbetet behöver läggas  
upp på olika sätt samt att kom munerna  
kan ha olika behov av stöd. Men skill
naderna kan också bero på olika priori
teringar. Ur ett nationellt per spektiv är 
det avgörande att det regionala stödet till 
biblio teken är lik värdigt och utgår från 
folk biblio tekens behov.

Den regionala biblio teks verk sam
heten finns inom kultursam verkans-
modellen. En stark och likvärdig verk
samhet förutsätter att huvudmännen 
tar ansvar för fortsatt ut veck ling och 
tillräcklig resurs tilldelning. Region
biblio teks verk sam heten bör hänga 
samman med den regionala indel ningens 
eventuella fram tida förändring.

Den regionala biblio teks verk sam
hetens upp drag kan innefatta kom
pe tens och metodut veck ling, digital 
del aktig het, läs främjande, medie för sörj
ning, mång språksverk samhet, biblio
teks service och sam verkan. De regionala 
biblio teks verk samheterna bör ingå i en 
samlad struktur för fort bildning till

sam mans med national biblio teket och 
de hög skolor som be driver utbildning i 
biblio teks  och in forma tions kun skap. 

Kommuner och regioner har en 
själv klar och viktig roll i civilförsvar 
och totalförsvarsplanering. Den 
regionala och kommunala biblio teks
verk samhetens möj lig het att bidra till 
ett för svar för demo kratin är viktigt att 
beakta i den fortsatta planeringen av 
total försvaret. 

De publika biblio teken

Den nationella biblio teks myndigheten 
och den regionala biblio teks verk sam
heten har ett tydligt upp drag att verka 
stödjande för de publika biblio teken, 
alltså de som på olika sätt möter an
vändarna.

Den nationella biblio teks-
myndigheten behöver  
ett tydligare upp drag  
att stödja hela biblio teks-
väsendet med in fra  - 
struk tur, juridik,  
metadata, kom pe tens,  
ut veck ling, forsk nings stöd 
och förmedling av bidrag.

Folk biblio teket är den största, mest 
besökta och mest spridda kommunala 
kulturinstitutionen och bidrar därmed 
till ett levande och attraktivt sam
hälle. Många folk biblio tek har ställning 
som lokalt kulturhus. Kommunerna är 
huvud män och det ska finnas folk biblio-
tek i alla kommuner. Olikheterna får 
vara stora mellan olika folk biblio tek. 
Eftersom verk samheten ska präglas av 
lokal identitet och lokala behov är dessa 
olikheter positiva.
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Det kommunala självstyret är liksom 
finansieringsprincipen viktiga, men 
olikheterna får inte leda till en icke lik-
värdig biblio teks verk samhet. Mindre och 
små kommuner med sviktande skatte
underlag behöver stöd för att erbjuda en 
god biblio teks verk samhet. Små biblio
teks enheter blir allt mer beroende av 
sam verkan och en ökad digi tali sering för 
att kunna till handa hålla ett likvärdigt 
utbud av medier och tjänster.

Biblio teks lagen omfattar folk biblio
tek, skol biblio tek, de regionala biblio
teks verk samheterna, hög skole biblio
tek, låne cen traler och det som med en 
samlingsbeteckning i lagen benämns som 
övrig offentligt finansierad biblio teks-
verk samhet. Dessa övriga spe cial biblio tek 
är en viktig del av biblio teks väsendet.

Bland övrig offentligt finansierad 
biblio teks verk samhet finns biblio tek 
vid myndigheter. Det som kännetecknar 
flera av dessa biblio tek är att de oftast 
vänder sig både inåt myndigheten och 
utåt mot externa an vän dare. Huvud-
männen ska ha ett tydligt ansvar för 
samlingarnas existens så att spe cial-
biblio tekens verk samhet och samlingar 
inte riskerar att försvinna. Här finns ofta 
ett unikt källmaterial och spe cial biblio
tekens samlingar bör ingå i en nationell 
bevarandeplan. Spe cial biblio teken är 
en resurs i forsk ningen, i det livs långa 
lärandet och ingår som delar i ett samlat 
nationellt biblio teks sam man hang. Verk
samheten bör regleras i den berörda 
myndighetens instruktioner eller 
regleringsbrev. 

Det finns flera spe cial biblio tek 
inom musikområdet. Dessa kan vara 
institutions biblio tek inom en hög skola 
eller folk hög skola med musikinriktning. 
Det är inte effektivt eller meningsfullt 
för alla folk biblio tek att ha egna större 
samlingar av noter och musiktryck som 
kan möta det lokala musiklivets behov. 

Fjärrlånen av noter och musiktryck bör 
därför ske effektivt så att användarna 
kan få till gång till denna efterfrågade 
medieform. Det behövs till gång till biblio
tekariekom pe tens med inriktning mot 
musik i det all männa biblio teks väsendet. 

Fängelsebiblio tek är biblio tek inom 
kriminalvårdens anstalter. Interner 
på skilda fängelser behöver likvärdig 
till gång till biblio tek. Detta kräver en 
ut veck ling av verk samheten och av 
medie utbudet även inom mång språk och 
till gäng liga medier. Kriminalvårdens 
personal behöver till gång till in forma
tions försörjning och veten skapliga 
publika tioner inom sitt område.

Sjukhusbiblio teken har i många fall 
dubbla upp drag. Dels att förse hälso och 
sjukvårdpersonal med bästa till gäng
liga kun skap och aktuella veten skapliga 
publika tioner för att patien terna ska 
få en god, evidens baserad vård på lika 
villkor. Dels att förse patienter med all
mänlit tera tur  och med in forma tion om 
de egna diagnoserna. Lik värdigheten i 
till gång måste förstärkas. Kun skaps stöd 
till all hälso och sjukvårdspersonal bör 
ges genom gemen samma licenser och 
öppen veten skap. 

Behovet av likvärdig till gång till 
veten skapliga resultat är stort inom 
hälso och sjukvården. Gemen sam 
upp handling för landsting och regioner 
garan terar genom sitt bas utbud av 
eresurser åtkomst till etid skrifter, 
eböcker med mera till alla landstings an
ställda och privata ut förare som arbetar 
på upp drag av lands tingen. Den kom
munala hälso och sjuk vården saknar 
i praktiken oftast en mot svarande till
gång. Den likvärdiga till gången handlar 
i förlängningen om patient säkerhet och 
därför behöver sär skilda insatser göras 
skyndsamt utifrån förslagen i redan 
genomförda ut redningar.

Medie för sörj ning

Alla biblio teks an vän dare har rätt att få 
hjälp att få tag på de medier de behöver, 
för forsk ning, studier, informell bildning 
eller all män läs ning. Men alla böcker och 
medier kan inte finnas överallt, vilket 
gör att biblio teken behöver sam verka. 
Det krävs en säkrad jämlik till gång till 
såväl fysiska medier som förmedlade 
emedier inom hela biblio teks väsendet. 
Stora kostnader går i dag till förvärv av 
emedier, men de fysiska samlingarna är 
också mycket stora. Pliktbiblio teken har 
de största samlingarna medan spe cial
biblio teken äger unika samlingar. 

En säkrad jämlik till gång till in forma 
 tion och medier kan antingen ske genom 
ett gemen samt åtagande för hela bib lio 
 teks väsendet eller genom fjärr lån- 
 er sätt ning. För folk biblio teken sker stöd
insatserna i dag ofta i form av regionala 
sam arbeten kring katalog och trans port  
ordningar som med fört att man är mer 
själv försörjande inom den egna regionen. 
Det statliga stödet till främst folk biblio
teken sker i form av låne cen traler. För 
forsk nings  biblio teken lämnas stat ligt 
stöd i form av kom pensa tions medel. 

Fjärrlånen behöver bli mer användar
styrda och effektueras snabbare med 
möj lig heter till direkta hemleveranser. 
Det den moderna ehandeln klarar i dag 
borde biblio teks väsendet också kunna 
lösa. En logistiskt modern, effektiv och 
utvecklad depåverk samhet på nationell 
nivå behöver utredas och övervägas 
vidare av den nationella biblio teks
myndig heten. Pliktexemplar bör kunna 
levereras också till depån. En modern 
depå eller låne cen tral skulle kunna 
underlätta för fjärrlån, och vara en större 
resurs för ut bild nings biblio teken än 
i dag.

En in fra struk turell utmaning är 
att skapa ett tydligt nationellt ansvar 
för den gemen samma medie för sörj
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ningen. Främst forsk nings  och spe
cial biblio teken behöver ett sam arbete 
kring fysiska samlingar. Här krävs 
ett gemen samt ram verk för gallring, 
en kart läggning av specialsamlingar 
utifrån de fokusområden som forsk
nings  biblio teken har samt en lösning för 
för varing. Depåbiblio tekets roll kan då 
vara en del i detta ram verk. De digitala 
bevarandeformaten kräver åter kom
mande uppdatering. En nationell säker
hets plan behöver upprättas och om fatta 
både de digitala och fysiska samlingarna.

Reformerad pliktlagstiftning

Den nuvarande pliktlagstiftningen be
höver reformeras för att ge det stöd och 
de verktyg som behövs för att dokumen
tera samtiden för fram tiden. En ut red
ning bör tillsättas, i linje med det för slag 
som presenteras i KBrapporten Plikten 
under lupp! från 2018, med upp drag att 
ut arbeta och föreslå en revidering av 
plikt lag stift ningen, som tar höjd för 
dagens och fram tidens medie land skap. 
Utgångs punkt för en revidering måste 
vara att det som sam las in ska vara 
format och medie oberoende samt att 
till gäng ligheten till materia let för bättras. 

Nya avgränsningar och metoder för 
in samling av ematerial behöver formu
leras. Ut veck lingen inom pub licerings
området har medfört att viktiga delar 
av medielandskapet inte längre täcks av 
pliktlagstiftningen. Dagens pliktbiblio
teks system tar inte vara på den digitala 
ut veck lingens möj lig heter. Detta är 
otids enligt och resurs krävande. Det som 
före kommer på sociala medier behöver 
bevaras för att fånga hela samtids
debatten. 

Pliktleveranserna av tryckta exem-
plar till sju pliktmottagande biblio tek 
behöver revideras och den omfattande 
gallringen redan vid leverans måste 
minskas. Det finns stora ratio nali-

serings och besparingsvinster att göra 
med digitala leveranser. Dags tidnin
gar, tid skrifter och övrigt tryck bör 
plikt levereras också som elektro niska 
för lagor. Lagstiftaren bör upp datera och 
sam man föra dagens två plikt lagar. För
ordningen om be handling av personupp
gifter i KB:s digitala kulturarvsprojekt 
är också i behov av en översyn. För att 
öka effektiviteten och undvika dubbel
arbete bör även en översyn göras av 
Svenska Barnboksinstitutets och plikt
biblio tekens insamlingar av den svenska 
barnlit tera tur en.

Pliktinsamling och till gäng lig görande 
av audio visuella medier bör också ingå 
i över synen av lagstiftningen. Dagens 
lag stift ning omfattar endast fysiska 
före mål och inte data filer och måste 
därför moder niseras. En ny lag om 
pliktexemplar bör inne hålla bestäm-
melser om bästa möjliga tekniska 
kvalitet på leveran serna. Plikt leveranser 
av de under texter och meta data som 
redan finns kring program men kan 
drastiskt öka använd barheten av och 
till gäng ligheten till de sparade pro gram
men. När modern teknik gör det möjligt 
att manipulera ljud och rörlig bild är 
oförfalskade ljud och bild inspel ningar 
ovärderliga som käll material. Pliktlag
stiftningen bör även omfatta digitala spel 
och digitalt undervisnings material. 

Många inspelningar går snart för
lorade om inget görs. Eftersom bärare 
och uppspelningsutrustning av sådant 
material har en begränsad livslängd, 
finns också ett begränsat tidsspann 
för själva överföringen av in forma
tions inne hållet. Det krävs därför ett 
uttalat övergripande och sam ordnande 
ansvar för digi tali sering av audio visuellt 
material, där sam arbetet mellan arkiv, 
museer och biblio tek generellt måste 
för bättras för att undvika dubbelarbete. 
KB och Svenska filminstitutet redo visar i 

rapporten Digi tali sering av audio visuella 
samlingar förslag på hur KB i sam verkan 
med bland andra Riks arkivet bör få i upp
drag att konkretisera för ut sätt ningarna 
för att sam ordna en sådan digi tali sering 
inom ABMsektorn. Dessa förslag bör 
genomföras.

Biblio teks - och in forma tions - 
veten skap

Grunden för biblio tekarieyrkets kom
pe tens formuleras inom ramen för den 
akademiska disciplinen biblio teks  och 
in forma tions veten skap. Detta gäller 
också inter natio nellt. En strukturellt 
välutvecklad och inne hållsligt relevant 
utbildning i biblio teks  och in forma tions
veten skap är avgörande för bib lio tekarie
yrkets för ut sätt ningar att upp fylla 
biblio teks lagen.

Därför krävs också fortbildning så 
att biblio tekarier kan uppdatera sin 
ut bildning på ett systematiskt och pro
gressivt sätt. En tydlig kom pe tens trappa 
för yrkesverk samma biblio tekarier kan 
fylla på och synlig göra specia list kom pe
tens. En håll bar och samlad struktur för 
biblio tekarie professionens kon tinuer liga 
kom pe tensut veck ling behöver därför 
skapas. Detta kan ske genom inrättandet 
av ett oberoende fort bildnings institut för 
biblio tekarier (Bofi) enligt modell från 
andra yrkes grupper. Biblio tekarierna 
behöver också kun skaper från andra 
om råden som it, kommunikation och 
pedagogik. Det finns en potential på 
arbets marknaden för fler disputerade i 
biblio teks  och in forma tions veten skap.

De biblio teks  och in forma tions
veten skapliga utbildningarna bedrivs på 
kandidat och masternivå. Utbildning och 
forsk ning i ämnet sker för när varande 
vid fem läro säten för högre utbildning. En 
sjätte utbildning kommer inom kort att 
inrättas. Det råder brist på biblio tekarier. 
Kom pe tens försörjningen till biblio teken 
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är därför en kritisk och brådskande  
fråga som måste få sin lös ning. Det 
behövs en ökning av antalet studie platser 
på olika utbildningsnivåer. Möj lig heter 
för en ökad kulturell och språklig mång
fald i student grupperna måste bli bättre.

De statliga riktade 
anslagen bör för ändras 
i riktning från tillfälliga 
bidrag till mer generella 
och fasta anslag för 
biblioteksutveckling  
och forskning. 

Det krävs stärkt finansiering av forsk-
ning inom biblio teks  och in forma tions
veten skapen med ett tydligt fokus på 
biblio tekens verk samheter, biblio teka
riers kom pe tens och profes siona litet. 
Forskar utbildningen i biblio teks  och 
in forma tions veten skap är viktig för 
att ut veckla såväl ut bild ningarna som 
forsk ningen inom det professionella 
fäl tet. En nationell forskar skola för 
biblio teks forsk ning bör finansieras och 
eta bleras av sam verkande läro säten. Ett 
sam verkans råd för utbildnings, forsk
nings  och fort bildnings frågor i biblio
teks sektorn bör etableras för att stärka 
det ömse sidiga utbytet av erfaren heter 
mellan biblio tekarie utbild ningen och 
biblio tekarie profes sionen. Förslagen 
ut vecklas särskilt i rapporten Profession, 
Utbildning, Forsk ning. 

Forsk ning och ut veck ling

Kortsiktig projektfinansiering kan ini-
tialt fungera som ett kreativt stöd till 
förändring och ut veck ling. Men för att bli 
håll bart krävs nya former för finan sie-
ring, implementering och drift av lyckade 
insatser och initiativ.

De statliga riktade anslagen bör för
än dras i riktning från tillfälliga bi drag 
till mer generella och fasta anslag för 
biblio teks ut veck ling och forsk ning. Den 
nationella biblio teks myndigheten kan 
med sådana anslag initiera forsk nings  
och ut veck ling som långsiktigt kan per
manen tas. Ett forsk nings pro gram med 
fokus på biblio teks sektorn i förändring 
är angeläget. Syftet med bidragen ska 
vara en hållbar verk sam hetsut veck ling 
över tid – nationellt, regionalt och lokalt. 
Statsbidragen bör för delas balanserat 
mellan in fra struk turella satsningar å ena 
sidan, och lokal verk samhetsut veck ling 
å andra sidan. Exempel på in fra struk-
turella sats ningar inom digi tali serings
området är gemen samma plattformar 
och digi tali sering av inne håll samt forsk 
 ning. Den lokala ut veck lingen kan bestå 
av utbildnings insatser för biblio teks
personal och verk samhetsut veck ling 
utifrån lokala behov. 

Den lokala verk samhetsut veck lingen 
ska vara förankrad i en lokal kon text och 
i en lokal behovsanalys. För att stödja 
den lokala behovsanalysen och göra den 
lik värdig bör den nationella biblioteks
myndigheten utveckla ett nationellt 
behovs  analys stöd som ska användas 
vid bidrags ansökningar. Biblio teks
myndigheten ska vara en aktiv sam
ordnare för ut veck ling och lång siktig 
håll barhet för de in fra struk turella 
satsningarna.

En levande nationell biblio teks strate
gi, som kon tinuer ligt följs upp och leder 
till övergripande strategiska reformer av 
det svenska biblio teks väsendet kan bidra 
till en starkare demo krati med kun niga, 
bildade och engagerade invånare. Detta 
är en stor möj lig het för de svenska biblio
teken att ta ett språng in i fram tiden. u

Några slutsatser

Tillsätt skyndsamt en utredning för 
att reformera och modernisera den 
nuvarande pliktlagstiftningen.

Skapa en hållbar och samlad struktur 
för bibliotekarieprofessionens kon ti
nuerliga kompetensutveckling ge nom 
inrättandet av ett oberoende fort
bildningsinstitut för bibliote karier.

En logistiskt modern, effektiv och ut
vecklad depåverksamhet på nationell 
nivå behöver övervägas.

Den nationella biblioteksmyndigheten 
behöver ett tydligare uppdrag att 
stödja hela biblioteksväsendet med 
infrastruktur, juridik, meta data, 
kompetens, utveckling, forsknings  
stöd och förmedling av bidrag.

Litteraturbankens verksamhet bör 
säkras genom statlig finansiering.

Det behövs en ökning av antalet  
stu die platser i biblioteks och informa
tions vetenskap. Möjligheter för en  
ökad kulturell och språklig mångfald  
i studentgrupperna måste bli bättre.

Det krävs stärkt finansiering av forsk
ning med tydligt fokus på bib liotekens 
verk samheter, bibliote ka riers kom pe
tens och profes siona litet.

De statliga riktade anslagen bör för
ändras i riktning från tillfälliga bidrag 
till mer generella och fasta anslag för 
biblioteksutveckling och forskning.

Den nationella biblioteksmyndigheten 
bör ges ansvaret för en regelbundet 
återkommande uppföljning av den 
nationella biblioteksstrategin, med 
mätbara mål samt förslag på åtgärder 
och eventuella reformer.
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SEX STRATEGISKA REFORMER 
FÖR STÄRKTA BIBLIO TEK

Regeringen har anslagit 250 miljoner 
kronor årligen 2018–2020 till stärkta 
biblio tek. Detta är ett reformarbete 
som bör fortsätta på samma nivå, men 
mer strategiskt. KB föreslår därför i 
en särskild skrivelse till regeringen ett 
reformprogram för stärkta biblio tek 
som innebär en permanent nivåhöjning 
av de statliga anslagen till biblio teks
verk samhet med 250 miljoner kronor. 
Reformerna kan genomföras stegvis. 

STÄRKTA SKOL BIBLIO TEK

Inrätta ett nationellt kun skapscenter för 
skol biblio teks frågor för att ge kom pe
tensut veck ling till alla personalgrupper 
som i sitt yrke har kontakt med skol
biblio teks området. Stärk medie för
sörj ningen och till gång till emedier för 
skol biblio teken genom de gemen samma 
nationella digitala biblio teks tjänsterna.
Summa 50 mkr

STÄRKTA BIBLIO TEK FÖR  
NATIONELLA MINO RI TETER  
OCH URFOLK

Urfolket samernas och de nationella 
mino ri teternas biblio tek tilldelas upp
drag och resurser som resurs biblio tek 
för sina språk om råden. Detta inkluderar 
stöd till medie för sörj ning och distribu
tion av medier på de nationella  minori
tets språken.
Summa 40 mkr

STÄRKT MÅNG SPRÅKIG  
BIBLIO TEKS VERK SAMHET 

Sam ordna den nationella medie för
sörj ningen för personer med annat 
modersmål än svenska. Förstärkningen 
gäller både ökad medie för sörj ning och 
kom pe tensut veck ling för att underlätta 
biblio tekens upp drag att tillgodose 
prioriterade gruppers behov.
Summa 20 mkr

STÄRKTA NATIONELLA DIGITALA 
BIBLIO TEKS TJÄNSTER

Den nationella biblio teks myndigheten 
får i upp drag att ta fram en ny digital 
biblio teks plattform för olika målgrupper, 
sköta driften och försörja tjänsten 
med inne håll genom upphandling och 
avtalslicenser. Upp draget inkluderar 
massiv digi tali sering av tryckt material 
och andra medier enligt en flerårsplan 
samt ut veck ling av digitala biblio teks
tjänster, sökfunktioner och metadata 
för forsk ning och all mänhet. Redan 
utvecklade digitala biblio teks tjänster 
för barn och Lit tera tur banken bör få en 
permanent statlig finansiering.
Summa 90 mkr

STÄRKT NATIONELL  
BIBLIO TEKS MYNDIGHET

Nationalbiblio teket KB får, utöver upp
draget att bygga nationella digitala 
tjänster, ett tydligare upp drag att 
stödja hela biblio teks väsendet med 
in fra struk tur, juridik, metadata, kom
pe tens, ut veck ling, forsk nings stöd, 
anslagsförmedling, med mera. KB bör 
åter kom mande och regel bundet följa upp 
strategin, förslagen och reformerna.
Summa 25 mkr

STÄRKT NATIONELL STRUKTUR FÖR 
KOM PE TENSUT VECK LING INOM 
BIBLIO TEKS VÄSENDET

Inrätta ett Biblio tekens oberoende 
fortbildningsinstitut (Bofi) enligt modell 
från andra yrkesgrupper. Syftet är 
att systematiskt vidareutbilda biblio
teks  och in forma tions vetare inom alla 
sam hälls sektorer och biblio teks typer. 
Huvudmannaskapet bör ligga på en 
hög skola med utbildning inom biblio teks  
och in forma tions veten skap, och arbetet 
ska utföras i nära sam verkan med KB och 
de regionala biblio teks verk samheterna. 
Projektet Digitalt först med an vän daren 
i fokus får sin fortsättning i denna nya 
struktur.
Summa 25 mkr
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Demo kratins skatt kam mare 
Förslag till en nationell biblio teks strategi 

Detta strategiförslag syftar till att stärka och utveckla hela det svenska 
biblioteks väsendet. Kunskap och litteratur är viktigt för demokratin och 
den enskilda människans möjligheter till att fritt verka i samhället.  

Strategins utgångspunkt är bibliotekslagen med portalparagrafen bibliotek för alla. 
Det är en vision om att biblioteken ska finnas till för alla utifrån vars och ens behov 
och förutsättningar. Målet är ett demokratiskt samhälle stärkt av litteratur,  
kunskap och bildning. Bibliotekens verksamhet och innehåll är folkets skatter.

Utifrån lagens vision och strategins mål definieras sex arbetsområden eller medel 
för att nå fram. Det handlar om biblioteken som samhällets öppna rum, läsning, 
lärande, forskning, nya digitala bibliotekstjänster och en gemensam infrastruktur.

Strategin kompletteras med förslag om inledningsvis sex konkreta reformer för  
att stärka det svenska biblioteksväsendet. Ett reformpaket för skolbibliotek, de  
nationella minoriteterna och urfolket samerna, mångspråkig biblioteksverksamhet, 
kompetens utveckling, digitalisering av kultur och kunskapsarv på gemensamma 
platt formar och den nationella biblioteks myndighetens uppgifter.

Vision: 
BIBLIOTEK FÖR ALLA

Mål:  
DEMOKRATI

 
 Ett demokratiskt samhälle där alla fritt kan ta del av världens  

samlade litteratur och kunskap för att kunna verka i samhället på egna villkor. 

Medel:  

SAMHÄLLETS ÖPPNA RUM  Använd biblioteken som samhällets öppna rum  
för bildning, upplevelser och samtal.

LÄSNING  Inspirera till läsupplevelser, öka allas läs och språkförståelse  
och stärk litteraturens ställning.

LÄRANDE  Utveckla invånarnas möjligheter till livslångt lärande och fri  
åsikts  bildning genom en sammanhållen kedja av utbildningsbibliotek. 

FORSKNING  Stärk biblioteken som en del av forskningens infrastruktur  
och möjliggör öppen tillgång till vetenskapliga resultat från all offentligt  
finansierad forskning.

NATIONELLA DIGITALA BIBLIOTEKSTJÄNSTER  Tillgängliggör så mycket  
information och litteratur som möjligt fritt och digitalt för alla.

GEMENSAM INFRASTRUKTUR  Stöd och stimulera de publika biblioteken  
med effektiva och samverkande nationella och regionala biblioteks 
funktioner och välutbildade bibliotekarier.


