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09.00-10.00 e-huset inskrivning
10.00-10.50 e1 invigning suniweb 2010 – internet och 

kth 
kth och peter graham, f d 
datachef

10.50-11.00 kort paus
11.00-12.00 e1 hur mår våra webbplatser? – analys av 

webbplatsundersökningar

pierre du rietz och gunilla 

norryd, web service award
12.00-13.00 e-huset lunch
13.00-14.00 e1 ”vi f inns ju på facebook!” – varumärkes-

strategi på nätet

magnus aldemark, 
varumärkesstrateg, essen

14.00-14.15 kort paus
14.15-15.00 e2 seminarium: personas och scenarios 

i webbutveckling  – möjligheter och 

fallgropar

rósa gudjónsdóttir, 
användbarhetskonsult, 
pinkpuff in

e31 seminarium: du fulländar mig! – om 

synergier mellan agila metoder och ux

erik hammarström, vd, antrop 
och joakim holm, konsult, 
adaptiv sthlm

e1 seminarium: myndigheter och sociala 

medier – vad får vi egentligen göra?

johan bålman, kommitté-
sekreterare, e-delegationen

15.00-15.30 e-huset f ika
15.30-16.15 e1 google förklarat – hur sökmotorn 

hjälper din online-kommunikation

christian rudolf, marknads-
konsult, disruptive.nu

16.15-16.30 e1 avslutning dag 1 
19.00-22.00 middag på spårvagnshallarna,

birger jarlsgatan 57a

08.30-09.30 e-salar erfarenhetsmöten
09.30-09.40 e1 invigning dag 2
09.40-10.30 e1 webbanalys och optimering – hur 

analysverktyg stödjer din webbstrategi

björn lilja, webbstrateg, 
valtech och medgrundare till 
kundo.se

10.30-11.00 e-huset f ika
11.00-11.45 e2 seminarium: ”innovation happens 

elesewhere” – ta vara på öppenheten på 

internet

björn lilja, webbstrateg, 
valtech och medgrundare till 
kundo.se

e31 seminarium: virtuellt campus – 

visioner för framtida studentliv

johan thorbiörnson, 
föreståndare, resurscentrum 
för nätundervisning

e1 seminarium: html5 – den enda 

versionen av html du behöver

emil stenström, gränssnittsut-
vecklare, valtech

11.45-12.00 promenad till restaurang systerobror
12.00-13.00 lunch systerobror, drottn kristinas väg 24

13.00-14.00 e1 du måste förstå vad som håller på att 

hända! – framtiden är redan här

per axbom, webbstrateg, 
axbom.se

14.00-14.30 e1 avslutning

onsdag 20 oktober 2010

torsdag 21 oktober 2010


