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Expertnätverket för folk-
bibliotekschefer
Bibliotek i förändring: stress, stök, och #metoo – 
var står biblioteken?

Datum: 15 maj
Tid: 09.30–16.15
Plats: Svensk biblioteksförening, Oxtorgsgränd 2, Stockholm  

Program 15 maj

09.30 Drop-in med fika
 
10.00 Jenny Poncin, Svensk biblioteksförening, Susanne 
Hägglund och Catharina Isberg hälsar välkommen. Inklusive 
kort presentationsrunda.
 
10.10–10.30 IFLA:s globala vision – återkoppling
Catharina Isberg, Helsingborgs stadsbibliotek

10.30–11.10 DIK ”Biblioteken speglar samhället – en rap-
port om arbetsmiljön på våra bibliotek”
Under 2017 genomförde DIK en undersökning bland sina 
medlemmar. Undersökningen visar att digitaliseringen höjer 
kvaliteten på arbetet men att den digitala arbetsmiljön ofta 
leder till stress, ohälsa och onödiga kostnader för arbetsgi-
varna. Stina Hamberg, DIK, presenterar undersökningen.
 
11.10–11.45 Runda bords-diskussioner
Vi samtalar utifrån DIK-undersökningen

11.45–13.00 Lunch
 
13.00–15.00 #metoo och samhällets ansvar 
Anna-Karin Hasselborg, kriminolog och beteendevetare, 
föreläser om #metoo och vad samhället och du som chef har 
för ansvar. Vad är #metoo, historien bakom, och hur har vi 
kommit hit där vi är i en av världens mest jämställda länder.

15.00–15.45 Att aktivt förändra arbetsmiljön
Niclas Lindberg, bibliotekschef i Västerås, berättar om det 
arbetsmiljöarbete han har dragit igång tillsammans med 
personalen.

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



Oxtorgsgränd 2
111 57 Stockholm
Tel växel: 08-545 132 30
info@svbib.se 
www.biblioteksforeningen.se 
facebook.com/Svbiblioteksforening
@SvBib

15.45–16.00 Kort runda bords-diskussion 
Vi samtalar utifrån eftermiddagens presentationer.

16.00–16.15 Sammanfattning, reflektioner och 
avslut
 
Anmälan

Max 40 deltagare, först till kvarn. Anmälan sker 
via nedan länk senast 4 maj:
https://goo.gl/forms/VFqMtivcML5QIG463

Fika och lunch ingår.

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Välkomna!

Kontaktperson för nätverksträffen: 
Susanne Hägglund 
susanne.hagglund@harnosand.se

Om expertnätverket

Nätverket arbetar med ledarskapsutveckling och 
erfarenhetsutbyte kring strategiska frågor inom 
folkbiblioteksvärlden.

Nätverket vänder sig till bibliotekschefer och 
enhets- och avdelningschefer inom folkbibliotek 
för att skapa nytta och värde i arbetet för att säkra 
folkbibliotek i dagens och morgondagens samhälle.

Svensk biblioteksförening 

Vår bibliotekssyn 
Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till 
information, kunskap och kultur och som inspi-
rerar till att ta del av det. Därmed ges människor 
möjlighet att använda sin demokratiska rättighet 
att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. Svensk 
biblioteksförening vill se en värld där alla männ-
iskor har tillgång till bibliotek i livets olika skeen-
den. 

En pådrivare för bättre bibliotek 
Svensk biblioteksförening driver på för angelägna 
bibliotek av högsta kvalitet. Vi arbetar på våra 
medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om 
bibliotekens uppgifter och funktioner samt för att 
stärka bibliotekens förutsättningar och möjlighe-
ter. 

Ett nav för engagemang och professionell ut-
veckling 
Svensk biblioteksförening vill vara ett nav för 
människor med engagemang i och intresse för 
att förklara, utveckla och agera för bibliotek. 
De främsta experterna på biblioteksverksamhet 
är våra medlemmar och vi stödjer deras profes-
sionella utveckling genom resestipendier, utveck-
lingsbidrag, möjlighet till internationellt utbyte, 
de ledande branschdagarna Biblioteksdagarna och 
genom vår tidskrift Biblioteksbladet. I våra expert-
nätverk samlas landets främsta kompetens inom 
olika biblioteksområden. 

Välkommen som medlem! 
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