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En talkshow om teknikinformation 
Programledare: Rickard Olsson. Expertkommentator: Ken Olausson 
Årets stora konferens inom teknikinformation blir en rafflande programserie av talkshows i 6 
delar, ledda av proffset Rickard Olsson med teknikinformationsgurun Ken Olausson som 
expertkommentator. Vi kommer att få se sex avsnitt inom olika områden med en blandning 
av längre genomgående presentationer, intervjuer och paneldiskussioner på scenen, samt 
inspelade reportage och intervjuer. Däremellan blir det reklaminslag från utställare,  
diskussioner i mindre grupper, nätverkande och såklart vår utställning med ledande företag   

 
Så gjorde vi 
- branscherfarenheter 
Del 1(6) 
I del 1 får vi möta Mats Hermansson som är ordförande för BOTI som välkomnar till 
konferensen. Vi får också möta tre svenska företag som berättar om sina goda exempel och 
erfarenheter inom teknikinformation, något som varit mycket populärt i tidigare års 
konferenser. Dessutom leder Rickard leder ett samtal mellan gästerna.  
Gäster: Mats Hermansson, samt representanter från Scania, Axis Communication och Tetra 
Pak. 
  

Så gör vi 
-en global utblick 
Del 2(6) 
Möt ledare för några globala branschorganisationer inom teknikinformation. I del 2 får vi möta 
Dawn Stevens som är ordförande för CIDM med bas i USA och Michael Fritz som är 
ordförande för Tekom med bas i Tyskland. De kommer att berätta om trender i branschen 
och ge sin vy på varför det är så viktigt med teknikinformation. Vi får också se ett reportage 
från årets Tekom-konferens i Shanghai och en inblick hur det är att vara teknikinformatör i 
Ungern och Rickard intervjuar Liselotte Shafiee om hur det skiljer sig att vara 
teknikinformatör i Sverige mot utlandet. Avsnittet kommer att vara på engelska.  
Gäster: Dawn Stevens, Mikael Fritz och Liselotte Shafiee. 
  

Så pratar vi 
- inte den tonen, tack 
Del 3(6) 
Att ”Tone of voice” är viktigt har vi hört, men vad betyder det för 
teknikinformation? I del 3 får vi se ett reportage från Ben Afia som är en 
viktig influencer inom området. Dessutom berättar Karin Dellby från 
Språkkonsulterna om vad som är formellt och icke-formellt språk och 
Rickard ger sin bild av hur ordval kan vara viktigt i eter-media. Gästerna 
diskuterar också om när man kan använda icke-formellt språk i sin 
teknikinformation. Vi får också se ett inslag med Sara Lövestam som 
bland annat handlar om ordet ”så”. 
Gäster: Karin Dellby, Dominic Macaleenan, samt representanter från 
övrig industri. 

   



Så tjänar vi pengar 
- smarta affärsmodeller 
Del 4(6) 
Visst går det väl att tjäna pengar på teknikinformation? Vi börjar med ämnet om det går att ta 
betalt specifikt för sin teknikinformation. Vi undersöker också om man kan ha med reklam i 
teknikinformation på samma sätt som i t.ex appar. Kan man spara pengar på mer effektiva 
verktyg och processer? Hur får man alla att skriva likadant? Vi avslutar med en djupgående 
paneldiskussion där gästerna argumenterar för sina åsikter i dessa frågor.  
Gäster: Vida Johansson (Fodina), Sten von Troil (Transperfect), med flera. 
  

Så jobbar vi 
- tekniska möjligheter 
Del 5(6) 
Hur nyttjar vi all ny teknik och nya system på bästa sätt? I del 5 intervjuar Rickard många 
gäster från olika områden för att reda ut detta: Accenture berättar om möjligheterna med 
molntjänster, Liselotte från Sigma berättar om behoven med Content 4.0, Anna-Karin från 
Sigma berättar om hur man kan automatgenerera innehållet i dokument, Pontus från Scania 
berättar om hur man kan automatgenerera publikationer, och Dominic från Ericsson berättar 
om vad ett storbolag har för krav på ett CMS för teknikinformation. Slutligen får vi åsikter från 
en expertpanel som ger sina tips på hur man tar sig an de tekniska möjligheterna.  
Gäster:  Liselotte Shafiee, Anna-Karin Hulth, Pontus Åström, Dominic Macaleenan, Bengt 
Wahlström, med flera. 
  

Så vad händer sen? 
- omvärldsbevakning och summering 
Del 6(6) 
I detta avslutande och lite kortare avsnitt kommer vår expertpanel under ledning av Rickard 
Olsson att diskutera vad vi hört i de tidigare programmen och vilka aspekter det ger på vår 
framtid.  
Gäster: Bengt Wahlström (omvärldsbevakare), Welf Löwe (professor), Karl Bjelkesjö (chef 
teknikinformation)  
 
 

 

 

 

 

 

 

DAG 1: 16 oktober 2019 

Kl 10:00 – 17:00: Del 1 – 3 

 

DAG 2: 17 oktober 2019 

Kl 08:30 – 15:00: Del 4 – 6 

 


