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Expertnätverket för  
service till studenter med 
läs- och skrivnedsättning
Varmt välkommen att delta i andra mötet med Svensk  
biblioteksförenings expertnätverk för service till studenter 
med läs- och skrivnedsättning på högskola och universitet. 

Temat för träffen är UX undersökningar och hur dessa kan 
bidra till att utveckla stödet till studenter med läs- och  
skrivnedsättning. Ambitionen är att vi ska hitta ett gemen-
samt tema och sedan genomföra UX undersökningar sam-
tidigt på flera lärosäten. Resultaten från UX undersökningen 
kommer förhoppningsvis bidra till ett förbättrat stöd för 
studentgruppen.

Datum: 21–22 mars 2019
Tid: Torsdag 21 mars 12.00 – Fredag 22 mars 12.00
Plats: Lunds Universitetsbibliotek. Adress: Helgonavägen 2.
Hitta hit! 

Program torsdag 21 mars

12.00 Lunch 
Svensk biblioteksförening bjuder på lättare lunch. Ange i 
anmälan om du vill delta.

13.00 Välkommen och inledning 

13.30–14.00 Hur arbetar vi för att utveckla våra arbets-
metoder? Ett samtal om expertnätverk. 
Tore Torngren är sammankallande för Expertnätverket för 
verksamhetsutvecklande metoder och tidigare kvalitets- 
samordnare vid Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.

14.00–17.00 User Experience (UX) på biblioteket
Ingela Wahlgren och Åsa Forsberg
En workshop som varvar teori och praktik. Vi går igenom 
grunderna och tar sedan upp några specifika metoder som 
deltagarna får testa i praktiken. Målsättningen med work-
shopen är att inspirera deltagarna att sätta igång med UX på 
det egna biblioteket.
   

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. 

https://www.ub.lu.se/kontakt/hitta-hit


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

Ingela Wahlgren arbetar på SLU:s bibliotek, 
främst med bibliotekets webb och övriga digitala 
tjänster samt metodstöd för User Experience (UX). 
 
Åsa Forsberg arbetar på Universitetsbiblioteket i 
Lund, bland annat med kvalitetssamordning,  
system och tillgänglighetsfrågor. 

Både Ingela och Åsa har erfarenhet av att arbeta 
med olika UX-metoder.

19.00 För de som kan och vill har vi en gemen-
sam middag efter mötet på egen bekostnad, om du 
vill följa med ange det i anmälan så bokar vi bord.

Program fredag 22 mars

08.30-12.00

09.30 Fika

Förmiddagen ägnas åt att ringa in vilket område 
vi vill förbättra genom UX undersökningar. 
Innan vi avslutar ger Mikael Lindgren en visning 
av Universitetsbiblioteket och dess samlingar.

Förslag på Hotell
Här är de hotell som ligger hyfsat till och har 
statligt avtal: 

Hotell Bishops Arms
 
Hotel Lundia
 
Grand hotel
 
Concordia

Anmälan

Via nedan länk senast 7 mars: 
https://goo.gl/forms/XlzKbrmdPN0nOuqa2 

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.  
Bli medlem här!

Välkomna!

Kontaktperson för nätverket:
Lenita Brodin Berggren 
lenitabb@kth.se

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 
människor har tillgång till bibliotek i livets olika 
skeenden. 

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 möjlig-
heter. 

Ett nav för engagemang och professionell  
utveckling 
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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