
www.biblioteksforeningen.se  

Expertnätverket för 
verksamhetsutvecklande 
metoder
Nuläget och framtiden – hur gör vi?
 
Datum: 20 april
Tid: 10.00–16.00
Plats: Svensk biblioteksförening, Oxtorgsgränd 2, Stockholm 
T-bana Hötorget, uppgång Malmskillnadsgatan

Program 20 april

10.00–10.10 Hej och välkomna!
 
10.10–11.00 Föreläsning om trendspaning/omvärldsbe-
vakning 
Magnus Jörgel, innovationsstrateg Region Skåne.
 
11.00–11.15 Introduktion till framsynsarbete 
Anna Persson, verksamhetsutvecklare för Biblioteksutveck-
ling Blekinge Kronoberg berättar om några metoder som 
design fiction och spaning efter svaga signaler.
 
11.15–12.00 Övningar i framsyn 
Vi testar några metoder som design fiction, svaga signaler 
och backcasting för att se framåt. Ett smakprov i högt tem-
po.

12.00–13.00 Gemensam lunch
 
13.00–15.00 Fort. övningar i framsyn

15.00–15.30 Samtal om hur vi väver in planeringen utifrån 
omvärldsbevakning och backcasting tillsammans med före-
satser och mål i övriga styrdokument i vår verksamhetspla-
nering.
 
15.30–15.50 Nästa möte 
När? Vem organiserar?

15.50–16.00 Kort utvärderingsövning 
-->

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

Anmälan

Max 40 deltagare. Anmälan sker via nedan länk 
senast 6 april:
https://goo.gl/forms/YLkrIx0oxwJO1w1U2

Fika och lunch ingår.

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Välkomna!

Kontaktperson för nätverket:
Tore Torngren, toretorngren@hotmail.com

Kontaktpersoner för träffen: 
Anna Persson, Anna.Persson@regionblekinge.se 
Anna Åkerberg, Anna.U.Akerberg@skane.se

Om expertnätverket

I vårt nätverk kan vi mötas och dela med oss av 
våra erfarenheter av utvecklingsarbete, givetvis 
av de resultat vi uppnår, men med fokus på hur vi 
arbetar. I nätverket kan vi lyfta fram goda exem-
pel, diskutera svårigheter och föreslå framkomliga 
vägar.

Nätverket vänder sig till alla som engagerar sig i 
utvecklings- och förändringsarbete. Intresset kan 
innefatta omvärldsbevakning, planering, utveck-
lingsprojekt, implementering och utvärdering. Det 
kan inbegripa såväl kvantitativa som kvalitativa 
metoder och samspel med bibliotekens olika intres-
sentgrupper.

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! 

https://goo.gl/forms/YLkrIx0oxwJO1w1U2
mailto:toretorngren%40hotmail.com?subject=
mailto:Anna.Persson%40regionblekinge.se?subject=
mailto:Anna.U.Akerberg%40skane.se?subject=

