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Kort om Färdplan 2023–2025
Färdplanen visar en gemensam riktning för verksamheten och dess övergripande prioriteringar. 
Den är KB:s verksamhetsplan och riktar sig till samtliga medarbetare på KB. Färdplan 2023–
2025 är en utgångspunkt för löpande uppföljning, prioritering och planering av verksamheten. 

Färdplanen är indelad efter KB:s verksamhetsområden och verksamhetsmål. Under 
dessa beskrivs verksamheten i form av löpande verksamhet och förflyttningsområden. I 
färdplanen beskrivs verksamheten på en övergripande nivå. En mer detaljerad planering 
av aktiviteter görs av ansvariga avdelningar. Dessa aktiviteter kan bestå av både löpande 
arbete och tidsavgränsade uppdrag. Förflyttningsområdena består endast av tidsavgränsade 
uppdrag och dessa prioriteras av ansvariga avdelningar. 

Utöver förflyttningsområdena lyfter färdplanen fram ytterligare tre tidsavgränsade uppdrag 
som är särskilt prioriterade. Orsaken är att de är viktiga byggstenar för verksamheten och 
därför behöver resurser prioriteras för dessa. I övrigt presenteras de regeringsuppdrag som 
KB fått samt de externt finansierade FoU-projekt som KB medverkar i.

Definitioner
Löpande verksamhet: Med löpande verksamhet avses KB:s dagliga verksamhet och de 
ständiga förbättringar som genomförs inom den.

Förflyttningsområden: Ett förflyttningsområde är en beskrivning av en strategiskt viktig 
och prioriterad utveckling av verksamheten som behöver ske under en längre bestämd 
tidsperiod för att uppnå KB:s övergripande mål.

Tidsavgränsade uppdrag: Ett tidsavgränsat uppdrag är en insats som utförs under 
en överenskommen tidsperiod, med tilldelade resurser och tydliga effektmål. Det är 
ett samlande begrepp och kan innefatta projekt, utredningar, förstudier eller mindre 
förbättrande åtgärder.

Tidsavgränsade uppdrag som är prioriterade: Uppdrag som är grundläggande 
byggstenar för löpande verksamhet och förflyttningsområden, varför resurser behöver 
säkerställas.

Regeringsuppdrag: Tidsavgränsat uppdrag från regeringen.

FoU-projekt: Externt finansierade projekt som KB medverkar i.

Omslagets framsida Marmorerat papper ur Bernhard Anderssons samling. Signum: 288 Ba 1.  
Foto: Jann Lipka, Per & Per Fotograf AB, Jens Gustavsson. Dnr: KB 2023 208. URN:  urn:nbn:se:kb:publ-697
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Karin Grönvall, riksbibliotekarie

Några ord från  
riksbibliotekarien
”Kungl. biblioteket är 
Sveriges nationalbibliotek 
och en nationell forsknings-
infrastruktur”, så inleds 
KB:s nya instruktion från 
regeringen. 

Det innebär att vi har 
ett ansvar att fästa blicken 
långt fram och samtidigt 
möta upp samtidens  
utmaningar. Vi strävar efter 
att vara ett inkluderande 
nationalbibliotek för hela 
Sverige.

I KB:s breda uppdrag  
ligger att vi har en effek-
tiv insamling, digitiserar 
analogt material och förvaltar och förmedlar våra samlingar. För att bidra till den svenska 
forskningens kvalitet och det demokratiska samhällets utveckling, främjar vi öppen veten-
skap och en stark bibliotekssamverkan. 

 Våra arbetssätt måste ständigt omprövas och förnyas i takt med utvecklingen i omvärlden. 
Nya forskningsmetoder och inte minst AI-utvecklingen efterfrågar vårt kulturarv i form av 
data. Samhällets digitalisering, ställer krav på en mångfald kompetenser och att vi samspelar 
och stärker varandra i vår verksamhetsutveckling.

 Vår färdplan visar vägen så att vi även fortsatt kan vara en relevant kulturarvsinstitution. 
Färdplanen är grunden för utveckling av det löpande arbetet. För att kunna ta större steg i  
utvecklingen fokuserar vi på ett antal förflyttningsområden. Ett av dem är att utveckla  
formerna för intern samverkan och verksamhetsnära dialog. Det är alla vi som jobbar på KB 
som kan göra skillnad och förverkliga hela Sveriges nationalbibliotek!
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KB:s uppdrag 
KB har tolkat sitt uppdrag från instruktion, reglerings-
brev med mera genom att formulera en färdplan som 
sträcker sig över perioden 2023–2025.  

Ur KB:s instruktion
1 § Kungl. biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och en nationell forskningsinfra-
struktur. Myndigheten ska samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla fysiskt och 
digitalt material som behövs för att fullgöra denna uppgift. Myndigheten ska genom 
verksamheten bidra till den svenska forskningens kvalitet och det demokratiska sam-
hällets utveckling. Förordning (2022:1311).

2 § Myndigheten ska: 

1. Tillhandahålla en heltäckande datakälla för utvärdering av svenska vetenskapliga 
publikationer

2. Tillhandahålla en nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska  
vetenskapliga tidskrifter

3. Samordna, följa upp och främja samverkan i arbetet för öppen tillgång till veten-
skapliga publikationer och varje år publicera en rapport med en samlad kartlägg-
ning, analys och bedömning av det nationella arbetet med öppen tillgång till  
vetenskapliga publikationer

4. Varje år publicera en rapport med en redovisning av de totala utgifterna för veten-
skaplig publicering för universitet och högskolor som har statlig huvudman eller 
tillstånd att utfärda examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa 
examina. Förordning (2022:1311).

3 § Myndigheten ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det 
allmänna biblioteksväsendet i enlighet med 18 § bibliotekslagen (2013:801).

Myndigheten ska tillhandahålla informationssystem och verka för utveckling och 
samordning av digitala tjänster inom det allmänna biblioteksväsendet. Förordning 
(2022:1311).

”  Samhällets digitalise-
ring, ställer krav på en 
mångfald kompetenser 
och att vi samspelar  
och stärker varandra i 
vår verksamhets- 
utveckling.”
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KB:s verksamhetsområden 
och målområden
KB har tre verksamhetsområden i enlighet med  
instruktionen:

• Nationalbibliotekets samlingar

• Vetenskapliga publikationer

• Det allmänna biblioteksväsendet

Här beskrivs hur KB:s sju målområden förhåller sig till dessa 
verksamhetsområden. Det sjunde målområdet – att skapa  
förutsättningar för verksamheten – sträcker sig över alla  

Nationalbibliotekets samlingar Vetenskapliga  
publikationer

Främja öppen  
tillgång och möjlig-
göra utvärdering 
av vetenskapliga 
publikationer

 

Skapa förutsättningar för verksamheten

Samla in, Beskriva, Bevara och Tillhandahålla

Det allmänna  
biblioteksväsendet

Främja samverkan 
inom det allmänna  
biblioteksväsendet
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Verksamhetens mål  
2023–2025
Färdplanen är treårig och rullande, vilket innebär att den 
kommer att uppdateras varje år med nästkommande  
treårsperiod. Den följer KB:s instruktion och delas in  
i sju områden: 

NATIONALBIBLIOTEKETS  
SAMLINGAR 

1. Samla in 
KB:s samlingsbyggande utgår från 
tydliga prioriteringar – vår insamling av 
medier speglar dagens medielandskap.

2. Beskriva 
KB:s samlingar är beskrivna på ett  
ändamålsenligt sätt utifrån  
användarnas behov.

3. Bevara 
KB har en hållbar infrastruktur för  
bevarande i syfte att säkra den lång- 
siktiga tillgängligheten till samlingarna.

4. Tillhandahålla 
KB:s samlingar är tillgängliga både på 
och utanför KB via ändamålsenliga 
tjänster.

VETENSKAPLIGA  
PUBLIKATIONER 

5. Främja öppen tillgång och 
möjliggöra utvärdering av 
vetenskapliga publikationer 
KB bidrar i samverkan till övergången 
till ett öppet vetenskapssystem

DET ALLMÄNNA  
BIBLIOTEKSVÄSENDET 

6. Främja samverkan inom det 
allmänna biblioteksväsendet 
KB arbetar strategiskt i aktiv samverkan 
med det allmänna biblioteksväsendet.

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR  
FÖR VERKSAMHETEN 

7. Skapa förutsättningar  
för verksamheten 
KB:s verksamhet är effektiv, hållbar  
och säker samt har ett högt förtroende 
från uppdragsgivare och övriga  
målgrupper.
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National- 
bibliotekets  
samlingar
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LÖPANDE VERKSAMHET

Samla in pliktmaterial
Vad: Samla in och ta emot material som  
omfattas av pliktexemplarlagarna

För vem: KB:s nuvarande och framtida  
användare, såväl forskare som allmänhet

Varför: För att genom det insamlade materialet 
kunna framtidssäkra en så fullständig represen-
tation som möjligt av publiceringen i landet

Komplettera KB:s  
samlingar 
Vad: Förvärva och samla in material där plikt-
exemplarlagarnas utformning begränsar KB:s 
pliktinsamling. Utöver det kompletteras KB:s 
samlingar med material som stöder forskning 
i, och förståelse av, KB:s samlingar, samt med 
annat material som rör Sverige och svenska 
förhållanden

För vem: KB:s nuvarande och framtida  
användare, såväl forskare som allmänhet 

Varför: För att genom det insamlade materialet 
kunna framtidssäkra en så fullständig represen-
tation som möjligt av publiceringen i landet

1. Samla in

KB:s samlingsbyggande utgår från tydliga  
prioriteringar – vår insamling av medier 
speglar dagens medielandskap

FÖRFLYTTNINGSOMRÅDE

       Framtidssäkra  
insamling och bevarande 
av pliktmaterial
Vad: Framtidssäkra pliktinsamlingens arbets-
processer och systemstöd på ett sätt som tar 
hänsyn till nya publiceringssätt och komplettera 
med avtal där lagstöd inte finns för leverans av 
medier som speglar samhället

För vem: KB:s nuvarande och framtida  
användare, såväl forskare som allmänhet

Varför: För att genom det insamlade materialet 
kunna framtidssäkra en så fullständig represen-
tation som möjligt av publiceringen i landet 
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LÖPANDE VERKSAMHET

Beskriva och uppordna 
KB:s samlingar
Vad: Beskriva och uppordna pliktmaterial 
och kompletterande material i KB:s  
samlingar 

För vem: KB:s nuvarande och framtida  
användare, såväl forskare som allmänhet

Varför: För att främja användning av KB:s 
samlingar genom beskrivande information

Samordna nationella och 
internationella standarder 
och praxis inom metadata-
området 
Vad: Samordna standarder för metadata, 
samverka och förenkla praxis inom området  

För vem: KB:s nuvarande och framtida  
användare, såväl forskare som allmänhet, 
samt producenter och konsumenter av  
metadata i och utanför Sverige 

Varför: För att skapa en effektiv meta- 
datastruktur som möjliggör säker och  
konsekvent spårbarhet av material över tid

FÖRFLYTTNINGSOMRÅDE

       Utveckling av  
metadataflöden
Vad: Utformning av arbetsprocesser och 
systemstöd för en högre grad av automatise-
rad metadatahantering och återanvändning 

För vem: KB:s nuvarande och framtida  
användare, såväl forskare som allmänhet, 
samt producenter och konsumenter av  
metadata i och utanför Sverige 

Varför: För att skapa en bättre tillgång till 
information om KB:s samlingar 

2. Beskriva 

KB:s samlingar är beskrivna på ett ändamåls-
enligt sätt utifrån användarnas behov



11

LÖPANDE VERKSAMHET

Bevara KB:s samlingar
Vad: Planera, besluta samt vidta åtgärder 
för att maximera en samlings eller ett  
enskilt objekts livslängd

För vem: KB:s nuvarande och framtida  
användare, såväl forskare som allmänhet

Varför: För att säkra samlingarnas långsik-
tiga tillgänglighet och användbarhet

Bevarandedriven  
digitisering av material  
i KB:s samlingar
Vad: Genomföra digitiseringsprocessen 
från urval till digitalt bevarande som en del  
i uppdraget att bevara KB:s samlingar

För vem: KB:s nuvarande och framtida  
användare, såväl forskare som allmänhet

Varför: För att säkra samlingarnas  
långsiktiga tillgänglighet och användbarhet

FÖRFLYTTNINGSOMRÅDE

       Digitalt bevarande
Vad: Bygga upp organisation, arbetsproces-
ser och systemstöd för bevarande av KB:s 
digitala samlingar

För vem: Internt för KB:s handläggare och 
beslutsfattare inom bevarandeområdet samt 
för KB:s nuvarande och framtida användare, 
såväl forskare som allmänhet

Varför: För att säkra samlingarnas långsik-
tiga tillgänglighet och användbarhet i en tid 
av snabbt växande digitala samlingar 

3. Bevara

KB har en hållbar infrastruktur för  
bevarande i syfte att säkra den långsiktiga 
tillgängligheten till samlingarna
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LÖPANDE VERKSAMHET

Tillhandahålla och  
förmedla KB:s samlingar 
till forskare och bred  
allmänhet
Vad: Tillhandahålla och förmedla KB:s sam-
lingar såväl i KB:s lokaler som på distans 
utifrån användarens behov och med hänsyn 
till upphovsrättsliga, tekniska och integri-
tetsmässiga förutsättningar 

För vem: KB:s nuvarande och framtida  
användare, såväl forskare som allmänhet

Varför: För att KB:s samlingar, idag och 
över tid, ska komma till maximal nytta för 
forskning, individer och samhälle

Digitisera efterfrågat  
material i KB:s samlingar
Vad: Efter förfrågan genomföra digitise-
ringsprocessen från urval till digitalt  
bevarande som en del i forskningsprojekt 
eller förmedlingsinsatser

För vem: KB:s nuvarande och framtida  
användare, såväl forskare som allmänhet

Varför: För att KB:s samlingar, idag och 
över tid, ska komma till nytta för forskning, 
individer och samhälle

Driva FoU-verksamhet
Vad: Främja forskning och utveckling med 
utgångspunkt i KB:s samlingar

För vem: Forskare, samt interna verksam-
heter på KB

Varför: För att öka kunskapsmängden och 
främja nya tillämpningar av befintkllig  
kunskap samt säkerställa likvärdig bered-
ning, hantering och uppföljning av FoU-
verksamhet på KB

4. Tillhandahålla 

KB:s samlingar är tillgängliga både på och  
utanför KB via ändamålsenliga tjänster

Driva och utveckla KB-labb
Vad: Förvalta och utveckla KB-labb som 
en infrastruktur för kvantitativ orienterad 
forskning med utgångspunkt i KB:s sam-
lingar

För vem: Forskare. De förmågor som  
utvecklas ska även komma hela samhället 
till del

Varför: För att forskare ska kunna genom-
föra kvantitativ forskning i KB:s samlingar

FÖRFLYTTNINGSOMRÅDE

       Digital transformation 
av tillhandahållandet
Vad: Ta gemensamt helhetsgrepp på till-
handahållande av källmaterial, från insam-
ling och beskrivning till digitisering, licens- 
iering och gränssnittsutveckling inklusive 
anpassning av arbetsprocesser och fysiska 
lokaler

För vem: KB:s nuvarande och framtida  
användare, såväl forskare som allmänhet

Varför: För att i högre utsträckning ge fors-
kare och allmänhet platsobunden tillgång till 
KB:s samlingar samt möjliggöra nya forsk-
ningsmetoder och frågor till samlingarna 
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Vetenskapliga  
publikationer
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5. Främja öppen tillgång och möjliggöra utvärdering av
vetenskapliga publikationer

KB bidrar i samverkan till övergången till ett 
öppet vetenskapssystem

LÖPANDE VERKSAMHET

Driva och utveckla  
Swepubsamarbetet
Vad: Förvalta och vidareutveckla Swepub 
och samarbetet kring Swepub 

För vem: Utredare/analytiker, forsknings-
organisationer, bibliotek, forskare, samt 
intresserad allmänhet

Varför: För att tillhandahålla en heltäck-
ande datakälla för utvärdering av offent-
ligt finansierad forskning samt en samlad 
ingång till resultat från denna

Främja och samordna 
öppen tillgång
Vad: Samordna, följa upp och främja öppen 
tillgång till svenska vetenskapliga publika-
tioner

För vem: Forskare, journalister, bibliotek, 
offentlig och privat sektor, samt intresserad 
allmänhet

Varför: För att offentligt finansierade  
forskningsresultat ska vara fritt tillgängliga 
på internet för alla att läsa och återanvända

REGERINGSUPPDRAG

       Nationella riktlinjer 
för öppen vetenskap
Vad: Ta fram nationella riktlinjer för öppen 
vetenskap 

För vem: Forskare, bibliotek, allmänheten

Varför: Påskynda omställningen till ett 
öppet vetenskapssystem och underlätta 
prioriteringar

Slutredovisas: 15 januari 2024
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Det allmänna  
biblioteks- 
väsendet 
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LÖPANDE VERKSAMHET

Ha nationell överblick och 
främja samverkan
Vad: Skapa överblick över och främja  
samverkan inom det allmänna biblioteks-
väsendet genom samverkansprocesser, 
omvärldsbevakning och analysarbete

För vem: Det allmänna biblioteksväsendet 
samt beslutsfattare på kommunal, regional och 
nationell nivå

Varför: För att stärka den nationella  
bibliotekspolitiken

Göra nationella insatser 
för kompetens- och verk-
samhetsutveckling
Vad: Driva Digiteket och främja kunskapsdelning

För vem: Det allmänna biblioteksväsendet på 
kommunal och regional nivå

Varför: För att främja likvärdig biblioteksverk-
samhet i hela landet 

Driva och utveckla  
Librissamarbetet
Vad: Driva och utveckla Librissystemen och 
Librissamarbetet

För vem: Det allmänna biblioteksväsendet, 
allmänheten samt interna verksamheter på KB

Varför: För att skapa en kostnadseffektiv infra-
struktur och en samlad ingång samt för att stödja 
KB:s interna arbetsprocesser och system

6. Främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet 

KB arbetar strategiskt i aktiv samverkan med 
det allmänna biblioteksväsendet

Bidra till nationell  
kompletterande  
medieförsörjning
Vad: Driva lånecentrals- och depåverksamhet, 
fördela fjärrlåneersättning, samt tillhandahålla 
viss digital medieförsörjning

För vem: Det allmänna biblioteksväsendet och 
allmänheten

Varför: För att främja likvärdig tillgång till  
medier och informationsförsörjning i hela landet

REGERINGSUPPDRAG

         Nationella minoriteters 
bibliotek

Vad: Etablera resursbiblioteksfunktioner 
för de nationella minoritetsspråken

För vem: Språkbärare, kommuner och 
regioner

Varför: För att främja de nationella minori-
teternas språk samt stötta läsfrämjande  
och medieförsörjning på de nationella  
minoritetsspråken.

Slutredovisas: 1 mars 2024

       Stärkt samverkan inom 
det allmänna biblioteks-
väsendet
Vad: Ta fram förslag på former för stärkt 
samverkan inom det allmänna biblioteks-
väsendet samt modeller för förvaltning av 
vissa nationella digitala bibliotekstjänster

För vem: Användare som är prioriterade 
målgrupper enligt bibliotekslagen, det all-
männa biblioteksväsendet och allmänheten

Varför: För att ge ökad och likvärdig till-
gång till landets samlade biblioteksresurser

Slutredovisas: 1 december 2024
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Skapa förut- 
sättningar för  
verksamheten
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7. Skapa förutsättningar för verksamheten 

KB:s verksamhet är effektiv, hållbar och säker 
samt har ett högt förtroende från uppdrags- 
givare och övriga målgrupper

LÖPANDE VERKSAMHET

Ge verksamhetsstöd
Vad: Ge stöd inom de administrativa 
områdena ekonomi, HR, juridik, internser-
vice, lokalförsörjning, miljö- och hållbarhet, 
informationssäkerhet, myndighetsarkiv  
och ärendehantering samt säkerhet och  
upphandling 

För vem: KB:s medarbetare, ledning och 
externa intressenter

Varför: För att säkerställa KB:s förvalt-
ningsrättsliga ansvar

Utveckla och underhålla 
informationssystem
Vad: Utveckla och förvalta egenutvecklade 
och inköpta system, tjänster och integra-
tioner, samt säkerställa en effektiv, stabil 
och hållbar driftmiljö för hela KB:s tekniska 
plattform 

För vem: KB:s medarbetare, externa  
intressenter och allmänhet

Varför: För att en stor och ökande del av 
KB:s verksamhet vilar på tekniska tjänster 
och system som kontinuerligt behöver  
utvecklas, förvaltas och driftas

Stödja utveckling och 
kommunicera
Vad: Stödja strategisk utveckling och un-
derlätta dialog kring KB:s verksamheter

För vem: KB:s medarbetare, ledning och 
externa intressenter

Varför: För att, utifrån användarbehov, 
skapa förutsättningar för att utveckla och 
kommunicera myndighetens verksamhet

FÖRFLYTTNINGSOMRÅDE

       Stärkt informations- 
och it-säkerhet
Vad: Säkerställa att KB:s information han-
teras och skyddas på ett systematiskt och 
ändamålsenligt sätt utifrån gällande lagstift-
ning och förändrade omvärldskrav

För vem: KB:s medarbetare och externa 
användare av KBs tjänster och tekniska 
infrastruktur, samt uppdragsgivare och 
pliktleverantörer

Varför: För att skydda KB:s information 
och data enligt lagar och förordningar, samt 
minimera drifts- och verksamhetspåverkan

       Hållbar organisations- 
kultur 
Vad: Utveckla formerna för intern samver-
kan och verksamhetsnära dialog

För vem: KB:s medarbetare och potentiella 
medarbetare

Varför: Främja ansvar, tillit, öppenhet och 
lärande i verksamheten för att säkerställa en 
hållbar organisationskultur
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Tidsavgränsade uppdrag 
som är prioriterade
KB har tre tidsavgränsade uppdrag som är prioriterade 
2023. Det är uppdrag som är grundläggande byggstenar för  
löpande verksamheten och våra förflyttningsområden.  
Därför behöver resurser säkerställas för dessa. 

Förberedelsearbete nytt 
bibliotekssystem
Vad: Skapa en tydlig bild av ny lösning för 
KB:s bibliotekssystem och en plan för vidare 
arbete med upphandling, införande och 
verksamhetsflöden

För vem: LG (RB beslut)

Varför: KB:s ledning ska ha ett underlag 
inför beslut om upphandling samt fortsatt 
arbete med införande av framtida biblio-
tekssystem 

Avslutas: Q4 2023

Digitala basplattan  
(fortsättning gemensam 
satsning)
Vad: Säkra förvaltningsbar teknisk infra-
struktur, samt etablera plattform för tjäns-
teutveckling

För vem: Interna och externa användare av 
KBs digitala tjänster

Varför: Säkerställa en säker och robust 
teknisk infrastruktur samt underlätta för en 
effektiv tjänsteutveckling

Avslutas: Q3 2023

Digisök (fortsättning  
gemensam satsning,  
Digistöd)
Vad: Ta fram en första version av ett sök-, 
visnings- och ned laddningsgränssnitt för 
det text- och bildba serade material som 
digitiseras på KB 

För vem: Primärt medarbetare inom BD, 
samt alla medarbetare på KB

Varför: För att kunna ta del av text- och 
bildbaserat material som digitiserats på KB

Avslutas: Q4 2023
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Change is key! The study of contem  
porary and historical societies using 
methods for synchronic semantic vari-
ation and diachronic semantic change 
Period: 2022–2025
Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond 
(program)
Stödjer verksamhetsmål 4

Civilsamhälle utan gränser: Nordisk 
humanitär hjälpverksamhet under 
Biafra-krisen
Period: 2022–2025
Finansiär: Vetenskapsrådet
Stödjer verksamhetsmål: 4

Databasen QUEERLIT: Utveckling av 
metadata och sökbarhetför HBTQI  
litteratur
Period: 2021–2023
Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond 
(infrastruktur)
Stödjer verksamhetsmål 2 + 4

Databasverktygsverkstad
Period: 2022–2023
Finansiär: Vinnova
Stödjer verksamhetsmål 4

Digitalisering av alla svenska  
dagstidningar fram till 1906 
Period: 2018–2023
Finansiär : Arcadia  
Stödjer verksamhetsmål 4

Externfinansierade projekt
Här presenteras de externfinansierade projekt som KB 
medverkar i 2023–2025. I projekten bidrar KB med olika 
grad av egenfinansiering. 
Efter projektets namn anges projektperiod, extern finansiär och i de verksamhetsmål 
projektet bidrar till. 

Digitalisering av de västnordiska 
handskrifterna i svenska samlingar 
Period: 2022–2025
Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond 
(infrastruktur)
Stödjer verksamhetsmål 2 + 3 + 4

EODOPEN: eBooks -On-Demand   
Network Opening Publications for  
European Netizens
Period: 2019–2024
Finansiär: Europeiska unionen  
(Kreativa Europa)
Stödjer verksamhetsmål 4

Eric Ericson - den konstnärliga pedago-
gen och den pedagogiska konstnären 
Period: 2022–2024
Finansiär: Stiftelsen Marcus och Amalia 
Wallenberg Minnesfond
Stödjer verksamhetsmål 2 + 4

Ethnic  stereotypes overtime – a Nordic 
comparison
Period: 2022–2025
Finansiär: Svenska litteratursällskapet i 
Finland
Stödjer verksamhetsmål 4

HUMINFRA
Period: 2022–2024
Finansiär: Vetenskapsrådet (infrastruktur) 
Stödjer verksamhetsmål 4

Innovationsteater i entreprenörskaps- 
industrin
Period 2023–2025
Finansiär: Riksbankens jubileumsfond  
(projekt)
Stödjer verksamhetsmål 4
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Kampen om folket: Högern och folket 
1870–1930
Period: 2023–2025
Finansiär: Knut och Alice Wallenbergs 
Stiftelse
Stödjer verksamhetsmål: 4

Kritikens nya ordning: mixade metod-
er i studiet av svensk litteratur  kritik 
under ett och ett halvt sekel 
Period: 2020–2023
Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond 
(mixade metoder)
Stödjer verksamhetsmål 4

Kulturella föreställningar om terroris-
men i Sverige under kalla kriget
Period: 2023–2025
Finansiär: Knut och Alice Wallenbergs 
Stiftelse
Stödjer verksamhetsmål: 4

Large Scale Language Models for Swed-
ish with Megatron-LM
Period: 2022–2023
Finansiär: Europeiska unionen  
(EuroHPC-JU via LUMI)
Stödjer verksamhetsmål: 4

Large Scale Transformer Models for 
Swedish Text, Sound, and Images
Period: 2022–2023
Finansiär: Europeiska unionen  
(EuroHPC-JU)
Stödjer verksamhetsmål: 4

Large Scale Language Models for Swed-
ish with Megatron-LM
Period: 2022–2023
Finansiär: Europeiska unionen  
(EuroHPC-JU via Meluxina)
Stödjer verksamhetsmål: 4

Medeltida latinska handskrifter i 
Kungliga bibliotekets samlingar:  
katalogisering och digitalisering 
Period: 2022–2025
Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond 
(infrastruktur)
Stödjer verksamhetsmål 2 + 3 + 4 

Medeltida Norden – analys av 
färgämnen i en svensk medeltida 
handskrift: KBS B50, Östgötalagen
Period: 2023
Finansiär: Riksantikvarieämbetet
Stödjer verksamhetsmål: 3

Mining for Meaning – den offentliga 
migrationsdiskursensdynamik 
Period: 2019–2024 
Finansiär:Vetenskapsrådet
(migration och integration)  
Stödjer verksamhetsmål 4
 
Nya vägar till det förflutna. Det  
litterära kulturarvet som källmaterial 
för humaniora och samhällsvetenskap 
Period: 2022–2023
Finansiär: Riksbankens jubileumsfond 
(infrastruktur)
Stödjer verksamhetsmål 4

Open Parliament Laboratory (OPaL)
Period: 2022 
Finansiär: AI.ALL
Stödjer verksamhetsmål 4

Riksantikvarieämbetets äldsta  
historia: ett digitaliseringsprojekt 
Period: 2022–2023
Finansiär: Riksantikvarieämbetet 
Stödjer verksamhetsmål 2 + 3 + 4

Samisk audiovisuell samling: filmer och 
teveprogram i arkiv och på webb
Period: 2019–2022
Finansiär: Vetenskapsrådet (digarv) 
Stödjer verksamhetsmål 2 + 4

Språkmodeller för svenska  
myndigheter
Period: 2019–2022 
Finansiär: Vinnova 
Stödjer verksamhetsmål 4

SuperLim 2.0 
Period: 2022 
Finansiär: Vinnova
Stödjer verksamhetsmål 4
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Svenska eftermedeltidahandskrifter i 
Kungliga biblioteket och Uppsala  
universitetsbibliotek – ett katalogiser-
ings- och digitaliseringsprojekt 
Period: 2019–2023
Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond 
(infrastruktur)
Stödjer verksamhetsmål 2 + 3 + 4

Syskontävlan – nordiska grannländer 
vid olympiska vinterspel i idrottsmedia 
1936–1998
Period: 2022
Finansiär: Södertörns högskola 
Stödjer verksamhetsmål 4

Talteknologiska metoder för 
tillgänglig görande av Kungliga  
bibliotekets audio  visuella samlingar
Period: 2020–2024
Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond 
(infrastruktur)
Stödjer verksamhetsmål 2 + 4

Televiserad information: svenska  
myn digheters audiovisuella  
kommunikation 
Period: 2020–2022
Finansiär: Vetenskapsrådet (postdoc)  
Stödjer verksamhetsmål 2 + 4

Välfärdsstatenanalyserad. Textanalys 
och modellering av svensk politik,  
media och kultur, 1945–1989 (WeStac) 
Period: 2019–2023
Finansiär: Vetenskapsrådet (digarv)  
Stödjer verksamhetsmål 3 + 4
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Kungliga biblioteket 
Besöksadress: Humlegården 
Box 5039, 102 41 Stockholm 
Telefon: 010-709 30 00 
E-post: info@kb.se 
www.kb.se
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