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Arrangeras av:

UR INNEhåLLET

•	 Hur	kan	din	organisation	nyttja	Internet	och	sociala	mediers	fulla	potential	för	att	bli	mer	öppen,	 
snabb	och	nyttoskapande?

•	 Att	förstå	framtidens	internet	och	sociala	nätverkssamhälle,	få	andra	att	engagera	sig	i	det	och	 
se	möjligheterna

•	 Nya	sätt	att	kommunicera,	skapa	dialog	och	ge	service!	Att	lägga	upp	en	strategi	för	sociala	medier	 
som	kombinerar	öppenhet	och	snabbhet	med	nytta	för	medborgaren

•	 Medborgarkommunikation	och	tonalitet	–	hur	du	hittar	rätt	språk	och	 
innehåll	i	sociala	medier	för	att	nå	en	hög	trovärdighet	och	väcka	 
engagemang 

•	 Hur	du	i	praktiken	arbetar	med	omvärldsbevakning	 
och	smarta	tjänster	i	sociala	medier	för	att	hålla	dig	 
uppdaterad	och	lättare	bemöta	inlägg	och	frågor

•	 De	viktigaste	sociala	och	mobila	trenderna	2015	 
–	nya	mobila,	sociala	och	digitala	tjänster	och	kanaler	 
där	du	bör	finnas	
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LEARNING LAB: INTERAKTIVT KUNSKAPS- OCh ERFARENhETSUTBYTE

Att mäta, utvärdera och utveckla sin närvaro i sociala medier 
Under ledning av Joakim Jardenberg, Internetchef, helsingborgs stad



ONSDAg 21 MAj 2014

08:30 Registrering, kaffe och smörgås

09:00 Ability Partner hälsar välkommen och lämnar över 
ordet till konferensens moderator och inledningstalare 

KEYNOTE SPEAKER
09:10 Internet is King! But Social media is Queen! hur 
kan din organisation nyttja Internet och sociala mediers 
fulla potential för att bli betydligt mer öppen, snabb och 
nyttoskapande? 
•	 De	viktigaste	sociala	och	mobila	trenderna	2015	–	nya	mobila,	 
	 sociala	och	digitala	tjänster	och	kanaler	där	du	bör	finnas	–	vilka	 
 är de, hur fungerar de och vad vinner du på att använda dem?
•	 Hur	kan	du	förstå	framtidens	internet	och	sociala	nätverks- 
 samhälle och leva med det, få andra att engagera sig i det och  
 se möjligheterna?
•	 10	smarta	sätt	att	jobba	med	sociala	medier	för	bättre	dialog	i	 
 olika kanaler, få fler följare och skapa ökat värde 
•	 Exempel	från	förnyelsearbetet	i	Helsingborgs	stad,	öppen	 
 verksamhetsutveckling, Internet och sociala medier i praktiken

Joakim Jardenberg 
Internetchef
Helsingsborgs stad

Under Joakims anförande blir du uppdaterad på vad som händer 
just nu och hur det kan tänka se ut om några år. Utifrån sin roll som 
Internetchef i Helsingborgs stad kommer han också att berätta om 
hur framtidens Internet och öppen verksamhetsutveckling skapar nya 
möjligheter för medborgare och medarbetare. Joakim är Internet-
pionjären som i åratal banat väg för hur sociala medier kan skapa 
nya möjligheter till kommunikation, utan att det behöver vara svårt. 
Han kan räknas som veteran i branschen och var med från början 
på aftonbladet.se och finns med redan på sidan 59 i boken ”De 
som byggde internet”. 

PRAKTIKFALL
10:00 Att framgångsrikt skapa en kommunikativ or-
ganisation som skapar värde och underlättar för den 
lokala demokratin 
•	 Multikanalstrategi	anpassat	till	det	moderna	medielandskapet	för	 
	 att	effektivt	kommunicera	och	nå	ut	till	våra	målgrupper	–	hur	har	 
 det tagit sig uttryck i Linköpings kommun?
•	 Hur	kompletterar	de	olika	kanalerna	varandra?	Personliga	möten,	 
 webb, sociala och mobila kanaler
•	 Så	agerar	våra	politiker	i	sociala	medier	och	använder	Facebook	 
 och bloggar som effektiv kommunikationskanal

Catarina Thuning 
Kommunikationsdirektör 
Linköpings kommun

Linköpings kommun blev nyligen rankad som en av de två bästa 
kommunerna i landet på e-demokrati där debattforum på webben, 
användningen av sociala medier för att informera och ge medbor-
garna möjlighet att påverka och webbsändningar från Kommunfull-
mäktige är några av de saker som man infört. Genom ett målinriktat 
arbete har man skapat en kommunikativ organisation med syfte att 
kommunicera effektivt till så många som möjligt samt öppna upp för 
att medborgarna ska få bättre insyn och kunna påverka. Catarina 
kommer att berätta om kommunens arbete med sociala medier 
ur ett kommunikativt helhetsperspektiv och belysa sociala medier 

utifrån demokrati aspekten. Du får höra om Linköpings kommuns 
multikanalstrategi och hur man kommunicerar genom personliga 
möten, webb, sociala och mobila kanaler för optimal effekt.

10:40 Förmiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
11:10 Effektiv kommunikation för att nå förändring via 
sociala medier 
•	 Hur	Barnombudsmannen	arbetar	med	strategier	för	digitala	och	 
 sociala medier i uppdraget att bevaka och driva på barns  
 rättigheter i Sverige 
•	 Sociala	mediers	kraft	i	opinionsbildningen	–	att	lyckas	med	 
 personlig påverkan och att väcka engagemang
•	 Twitter	och	blogg	som	effektiva	kommunikationsverktyg	för	att	 
 komma närmare mottagarna i viktiga frågor

Ellinor Bollman 
Kommunikationschef 
Barnombudsmannen

Ellinor berättar om erfarenheter och resultat av att utveckla och  
arbeta med strategier för digitala och sociala medier i syfte att 
skapa opinion och få genomslag i det offentliga Sverige. Hur sociala 
medier och rörligt material blivit ett allt viktigare verktyg för personlig 
påverkan och hur man använder kanalerna idag. Du kommer också 
att få höra om Barnombudsmannens webbplats som tillsammans 
med sociala kanaler och övrig kommunikation också syftar till att 
göra det lätt för besökarna att sprida vidare information och  
kunskap om barns rättigheter. 

PRAKTIKFALL
11:50 Dialog och omvärldsbevakning på Twitter
•	 Hur	vi	kom	igång	med	vårt	Twitterarbete.	Dessa	var	hindren	och	 
 så här kom vi runt dem. Så arbetar vi med dialog och omvärlds- 
 bevakning idag
•	 Hur	vi	fördelar	tiden	och	använder	verktyg	för	social	media- 
 bevakning för att jobba smartare
•	 Omvärldsbevakning	som	ett	effektivt	verktyg	för	att	följa	upp	 
 effekterna av vårt mediearbete
•	 Att	hantera	responsen	på	omvärldsbevakningen	–	så	följer	vi	 
 det som skrivs och så förhåller vi oss till inlägg utifrån ett  
 myndighetsperspektiv
•	 Hur	vi	arbetar	med	twittrande	medarbetare	och	dess	effekter

Helena Sundman Nina Stone
Pressekreterare Pressekreterare
Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverket 

Helena och Nina berättar hur Presstaben på Arbetsmiljöverket byggt 
upp sin närvaro i Twitter och hur de i praktiken arbetar med om-
världsbevakning och dialog. Det berättar även hur de bevakar vad 
som skrivs om verksamheten, använder olika verktyg och genom 
omvärldsbevakning lättare kan följa upp och utveckla sitt mediear-
bete. Arbetsmiljöverket var tidiga med sin närvaro i sociala kanaler 
och har en fortsatt öppen inställning till nya medier med generaldi-
rektören och flera medarbetare som aktiva tittare.

12:30 Lunch och nätverkande
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såsom äkthet, öppenhet och nytänkande samt kommunicera ef-
fektivare. Hon ifrågasätter också idén att man över huvudtaget kan 
kontrollera ett varumärke i en allt mer digitaliserad och transparent 
värld. Frida går också in på varför Curators of Sweden blev en per-
fekt matchning mellan varumärkesplattform och kommunikations-
verktyg, hur man arbetar med Twitter kontot idag samt utmaningar 
under resans gång.

14:50 Eftermiddagskaffe och nätverkande

KEYNOTE SPEAKER
15:20 Power User Tips for Twitter
•	 Tweeting	advice	from	GOV.UK’s	social	media	team
•	 Creating	engaging	content	with	Twitter’s	6-second	video	 
 service, Vine
•	 Tweet	like	a	pro!	Join	Paul	in	a	walk	through	and	take	 
	 questions	about	Twitter’s	recently	redesigned	pro-user	 
 interface, TweetDeck

Paul Annett
Senior Designer
Twitter

Paul is a senior designer at Twitter, and was formerly the creative 
lead at the Government Digital Service. Paul was previously creative 
lead on GOV.UK website, which makes life easier for millions of 
people in the UK. It picked up the prestigious Design of the Year 
Award in 2013 and has been described as the benchmark by which 
all international government websites can be judged. Now at Twit-
ter, Paul is helping design one of the most important communica-
tion	platforms	in	the	world.	At	#SMIOS	2014	Paul	will	give	some	
exclusive power user tips for Twitter, showing how professionals 
within the public sector can make the most of the medium.

LEARNINg LAB: INTERAKTIVT KUNSKAPS- 
OCH ERFARENHETSUTBYTE

16:10 Att mäta, utvärdera och utveckla sin närvaro i 
sociala medier
•	 Att	mäta	och	analysera	–	så	tar	du	fram	bra	nyckeltal	för	besluts- 
 underlag och utvärdering av din verksamhet med koppling till din  
 närvaro i sociala medier
•	 Så	sätter	du	mål,	mäter	och	analyserar	effekter	–	för	att	 
 därigenom kunna utveckla din digitala och sociala närvaro
•	 Hur	kan	du	skapa	rutiner	för	återkoppling	från	mätresultatet	så	 
 att du ständigt utvecklar kanalerna mot att skapa mer värde för  
 medborgarna och för verksamheten? 

16:50 Konferensen sammanfattas

17:00 Konferensen avslutas 

PRAKTIKFALL
13:30 Personligt och äkta på Facebook i Karlstad  
– språk och tonalitet som nyckel för en lyckad närvaro 
i sociala medier
•	 Språket	som		nyckel	för	att	engagera	och	skapa	förtroende	i	 
 sociala medier
•	 Hur	Karlstads	kommun	bibehåller	många	följare	och	en	hög	 
 interaktivitet på Facebook genom att våga vara personliga och  
 äkta i sin kommunikation
•	 När	är	det	bäst	att	lägga	upp	innehåll?	Hur	vill	man	ha	det	 
 presenterat? 
•	 Hur	vi	byggt	upp	en	systematik	kring	vår	kommunikation	i	sociala	 
 medier för att nå ut effektivt med information, ge en snabb  
 service och ta tillvara på medborgarnas åsikter
•	 Exempel	på	lyckade	och	mindre	lyckade	kommunikationsinatser	 
 via Facebook

Emma Kraft
Kommunikatör
Karlstads kommun

Facebook är idag en av Karlstads kommuns viktigaste kanaler för 
medborgarkommunikation och service. Kommunen har gjort en 
framgångsrik resa på Facebook där man över åren har ett stort 
antal följare och med en hög interaktivitet. En social kanal som 
förmedlar bilden av Karlstad, sprider stolthet och engagemang. 
Emma berättar om hur man arbetar med skrivandet i Facebook för 
att hitta en balans mellan personlig tonalitet och professionalism. 
Hur Karlstads kommun genom åren byggt upp en systematik kring 
arbetssätten i Facebook där man arbetar integrerat med kundser-
vice. Idag kan man kommunicera och nå ut betydligt mer effektivt 
och därmed erbjuda en bättre service. 

PRAKTIKFALL   
14:10 Ökat förtroende och stärkt varumärke genom 
medborgardrivet Twitterkonto – hur Svenska institutet 
organiserat arbetet bakom en framgångsrik volontär 
funktion 
•	 Vad	händer	när	en	enskild	medborgare	är	en	hel	nations	röst	på	 
 Twitter?
•	 Hur	vi	genom	att	släppa	kontrollen	över	en	officiell	kommunika- 
 tionskanal bygger varumärket Sverige och visar på svensk  
 mångfald
•	 Så	förankrade	vi	en	kontroversiell	idé	om	att	kommunicera	våra	 
 kärnvärden på ett helt nytt sätt
•	 Lärdomar	och	erfarenheter	av	att	vägleda	volontärer	och	hantera	 
 mediala kriser 

Frida Roberts
Chef kommunikationsenheten
Svenska institutet 

Twitterkontot @sweden är ett av världens mest uppmärksammade 
konton som vunnit över 40 priser och idag har över 68 000 följare. 
Svenska institutet och VisitSweden var pionjärer och först ut i 
världen med Curators of Sweden, där volontärer under en vecka i 
taget ger en helt ocensurerad bild av Sverige. I dag har Rotation of 
Curators blivit ett världsomfattande fenomen som spritt sig till och 
anammats av över 70 organisationer, städer och regioner. Svenska 
institutets och VisitSwedens arbete är mycket uppmärksammat och 
de blev finalister i utmärkelsen Stora kommunikatörspriset 2013. 
Under anförandet kommer Frida att belysa vikten av att våga öppna 
upp och släppa kontrollen för att därigenom förverkliga kärnvärden 
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Silver i Stora kommunikatörs-priset 2013

Intresserad av en affärsutställning?
Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varumärket och 
bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp såväl under som efter evene-
manget. Vi skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål. Kontakta oss 
så berättar vi mer!

Stefan Broman	I	Tel:	08-694	91	00	I	Mobil:	070-999	72	35 
E-post: stefan.broman@abilitypartner.se  
Janne Huttunen	|	Tel:	08-694	91	00	|	Mobil:	070-495	73	50 
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se



Anmälan till: #SMIOS 2014

Tid & plats 
Konferens 21 maj 2014
Scandic Hasselbacken 
Hazeliusbacken 20, Stockholm 
Tel: 08-517 343 00

Boende i Stockholm
Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden ”Ability Partner” när du
bokar dig så erhåller du rabatt.
Mornington Hotel, Nybrogatan 53. Tel: 08-507 330 00
Freys Hotel, Bryggargatan 12. Tel: 08-506 214 00
Victory Hotel, Lilla Nygatan 5. Tel: 08-506 400 50
Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: 08-517 517 00
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken.

Allmänna villkor
Priser och betalningsvillkor 
Alla priser anges exkl. moms. Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor eller 
enligt separat avtal. Om betalningsfristen överskrids har Ability Partner rätt att debitera dröjsmåls-
ränta från förfallodagen med gällande diskonto plus ett tillägg om 8 %. 
 
Avbokningsvillkor och överlåtelse av deltagarplats 
Om du av någon anledning ej kan delta på ett bokat evenemang kan du alltid överlåta din delta-
garplats till en kollega. Du kan också få inbetald deltagaravgift tillbaka förutsatt att din skriftliga 
avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor (21 dagar) före evenemangets startdatum. Vid avbok-
ning senare än 3 veckor (21 dagar) från evenemangets startdatum erhåller du ett värdebevis. 
Värdebeviset kan sedan användas som betalning på ett annat av Ability Partner anordnat evene-
mang. Vid avbokning utgår en administrativ avgift om 1.000 kr. På vissa av våra konferenser kan 
deltagandet vara fritt för vissa yrkesgrupper/målgrupper. Vid anmälan som gratisdeltagare och 
om man inte deltar på evenemanget kan man komma att bli fakturerad i efterhand i form av en så 
kallad ”No-show” avgift. Om inte annat anges är No-show avgiften 1.500 kr. 

Information om behandling av personuppgifter 
Den personliga information som tillhandahålls av dig kommer att bevaras i en databas som 
används i vår marknadsföring och kommunikation med dig. Informationen kan även komma 
att delas med Ability Partners samarbetspartners. Om du önskar att dina uppgifter inte skall 
användas i dessa syften ber vi dig skriva till oss via traditionell post: Personuppgiftansvarig, Ability 
Partner Europe AB, Telegrafgränd 5, 111 30 Stockholm eller via e-post: info@abilitypartner.se. 

Fotografering och filmning 
Vi tar ibland fotografier och filmar på våra konferenser och kurser. Bilderna och filmerna kan 
komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material. Som deltagare 
godkänner du att vi tar bilder och filmar på våra evenemang och att dessa får användas på 
dessa sätt. 

Övrigt 
Ability Partner reserverar sig för mindre ändringar i programmet som exempelvis ändringar av 
enskilda talare, programpunkter eller lokal för evenemanget. Ability Partner förbehåller sig också 
rätten att ställa in ett evenemang. Vid inställt evenemang har beställaren rätt att få ersättning för 
erlagd avgift eller ett värdebevis om motsvarande belopp. Vi förbehåller oss rätten att neka delta-
gande till personer som inte tillhör målgruppen samt deltagare från konkurrerande verksamhet.

Pris
Ability Partner premierar tidiga bokningar samt om ni är flera från samma 
organisation som bokar plats samtidigt.

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl mer än 2 personer från samma organisation så betalar person
3, 4, 5 osv endast 4.980 kr exkl. moms.

PERIOD PRIS ORDINARIE  RABATT
Boka senast 7 mars
Konferens   5.980 kr  7.980 kr  2.000 kr

Boka senast 2 maj
Konferens   6.980 kr  7.980 kr  1.000 kr

Boka efter 2 maj
Konferens   7.980 kr  - -

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Ovanstående rabatter 
kan ej kombineras med andra erbjudanden. Obs! Alla priser är exkl. moms. 

Anmäl dig idag! 
Webb: www.abilitypartner.se 
E-post: bokning@abilitypartner.se
Telefon: 08-694 91 00 
Fax: 08-694 91 04
Traditionell post: Ability Partner,  
Telegrafgränd 5, 111 30 Stockholm
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Konferenskod: OFF1278

Förnamn Efternamn  e-post adress 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

Ability Partner samarbetar med PAR
PAR är ledande inom direkt kundbearbetning. Vi kombinerar kompetens 
och informationslösningar till kraftfulla verktyg för att bearbeta dina 
kunder, hitta nya och upptäcka nya affärsmöjligheter.
    Vi förser dig med kontaktinformation för personlig bearbetning, ser till  
att din kunddatabas är korrekt samt hjälper dig analysera och dra slut- 
satser för att styra verksamheten, på kort och lång sikt.

Kontakta hakan.bjorkholmen@par.se så berättar han mer.
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Kontakta mattias.halvarsson@par.se så berättar han mer.


