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Expertnätverket för  
verksamhetsutvecklande 
metoder
Välkommen till en nätverksträff med temat Strategiska  
kompetenser och arbetsmetoder - hur vi arbetar med själv-
organisering och UX för att möta användarnas behov.
Under en dag på Stockholms universitetsbibliotek kommer vi 
att prata om hur vi skapar förutsättningar för verksamhets-
utveckling i självorganiserande grupper. Vi kommer också att 
diskutera hur vi utvecklar verksamheten utifrån användarnas 
behov med UX som metod. 
Det kommer bli en dag med intressanta föredrag, workshops 
och diskussioner!  

Datum: 21 november 2019
Tid: 09.00–16.30
Plats: Stockholms universitet, Frescatibiblioteket    

Program 21 november

09.00-09.30 Kaffe/te med smörgås  
 
09.30-09.40 Hej och välkomna! 
 
09.40–11.30 Hur vi skapar förutsättningar för verksam-
hetsutveckling i självorganiserande grupper?
Lucas Gren, Förändringsledare Volvo Cars, Post.doc  
Chalmers och Göteborgs universitet. 
Diskussioner i mindre grupper utifrån gemensamma fråge-
ställningar.
 
11.30-12.30 Lunch

Hur möter vi behoven hos våra användare?

12.30-13.15 ”UX från scratch – Vilja våga vinna”  
Victor Alfson, Biträdande enhetschef Stockholms stads- 
bibliotek, Järvaenheten.
 
13.15-14.45 Inspirationspresentationer från olika  
bibliotek
Ett forskningsbiblioteks perspektiv på UX 

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. 
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Katarina Ingemarsson och Martin Lindörn UX-
strateger, Stockholms universitetsbibliotek
Att bygga ett gymnasiebibliotek från grunden – 
utmaningar och strategier
Johanna Palmén och Maria Åsberg, bibliotekarier, 
Anna Whitlocks gymnasium

14.00-14.20 Fika

UX-metoder vid förändring av entréplan på 
Stadsbiblioteket.
Elias Hillström, bibliotekarie, Stockholms 
stadsbibliotek

14.45-16.15 UX-workshop 

16.15-16.30 Kort utvärdering, nätverksfrågor 
och avslutning 
 
Anmälan

Max 30 deltagare, först till kvarn gäller. Anmälan 
sker via nedan länk senast 1 november: 
https://forms.gle/Nm4tkKNB8q2SMCP49 

Fika och lunch ingår.

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Välkomna!

Kontaktpersoner:
Tore Torngren, toretorngren@hotmail.com
Anna Stigell, anna.stigell@su.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 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 möjlig-
heter. 
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