
   
 
Om aktören 
Svensk biblioteksförening är en ideell, medlemsdriven organisation med över 3000 
medlemmar. Föreningen erbjuder arenor och struktur för debatt, åsiktsutbyte och medlems-
engagemang samt bidrar till kunskapsutveckling.    
 
Organisationens interna åtagande 
Under 2021 fortsätter föreningens arbete för att samtliga medlemmar upplever 
medlemskapet som jämlikt, angeläget och rättvist. I maj 2021 genomförs föreningens första 
evenemang som varit planerat som digitalt från början. Evenemanget bygger till stor del på 
deltagarnas egen interaktivitet och engagemang. Evenemanget öppnas med ett samtal om 
bibliotekens betydelse för demokratin med talman Andreas Norlén. 

Organisationens externa åtagande  
”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets 
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”, enligt 
bibliotekslagen. Svensk biblioteksförening driver opinion för att biblioteken ska få bästa 
möjliga förutsättningar att uppfylla detta uppdrag. Vi sprider kunskap, argumenterar och 
påverkar opinionsbildare och beslutsfattare för att stärka det svenska biblioteksväsendet. 
Demokratifrågor är därför alltid närvarande i det vi kommunicerar. 

Under 2021 medverkar föreningen på Folk och Kultur med ett samtal om biblioteken under 
pandemin. Till detta släpper föreningen också en ny rapport som visar vad biblioteken gjort 
för att uppfylla sitt uppdrag under pandemin, men också vilka förbättringar som behöver 
göras för att stärka biblioteken som samhällsviktig verksamhet för fri åsiktsbildning och 
yttrandefrihet. 
 
En god läsförmåga är en förutsättning för att kunna ta del av information, bilda sig en 
uppfattning och vara delaktig i ett demokratiskt samhälle. På Bokmässan i september 
presenterar vi en rapport om läsning, Läsning pågår. 
 
Vi ger 2021 ut en kalender för att uppmärksamma bibliotekens arbete med hbtq-frågor och 
för att påminna om att kampen för alla människors lika värde pågår varje dag, året runt. 
 
Organisationens kommunikativa åtagande  
Svensk biblioteksförening kommunicerar löpande med medlemmar, beslutsfattare, 
opinionsbildare samt andra som engagerar sig för biblioteken via bland annat webb, sociala 
medier och nyhetsbrev. Föreningen har också en egen fristående tidskrift, Biblioteksbladet. 
 
Under 2021 kommer föreningen särskilt att arbeta gentemot nationella och lokala 
beslutsfattare för att stärka bibliotekens förutsättningar att uppfylla sitt uppdrag enligt 
bibliotekslagen, däribland att verka för det demokratiska samhällets utveckling. 


