
Inbjudan till workshop 
 

IT-baserade verktyg för medborgardialog 
 

Måndagen den 23 maj, kl 13 – 16.30 
Seminarierum Alan Turing 

IDA, Hus E, Linköpings universitet 
 
Syfte: Avsikten med workshopen är att inventera behovsbilder och tekniska 
möjligheter för innovativ användning av IT-stöd för utveckling av visionen om  
24-timmarsmyndigheten med speciellt fokus på flexibel medborgarkontakt. Konkret 
syftar workshopen till att identifiera forskningsbehov och möjliga utvecklingsprojekt. 
  
Bakgrund: Nya IT- och internetbaserade hjälpmedel erbjuder medborgarna 
informationsservice och förbättrad myndighetskontakt. Repertoaren omfattar 
intelligenta sökmotorer, interaktiva guider, bloggar, talstyrda tjänster, informations-
distribution genom bredbands-TV, stöd för flerspråkighet, etc. Området kommer 
senare också att behandlas vid ett seminarium vid konferensen Offentliga Rummet 
den 8 juni. Där presenteras aktuella teknologier med konkreta demonstrationer, 
analyseras teknikens begränsningar och möjligheter, redovisas erfarenheter och 
utvecklingstrender, samt diskuteras en strategi för långsiktigt hållbart införande. 
 
Organisation: Under workshopen kommer tillfälle att ges för ett antal korta 
presentationer (position statements, max 10 minuter). Efter 2-3 sådana inlägg, 
tematiskt sorterade, ges tillfälle till diskussion om behovsbild, forskningsutmaningar 
och kreativa projektuppslag. 
  
Exempel på inlägg 

• RetrieveIT, Sökmotorer och informationsförsörjning över internet. Sture 
Hägglund. 

• eQuest: Ett ramverk för utveckling av interaktiva guider med dialogförmåga 
och dynamisk kunskapsbas. Lars Degerstedt. 

• Kontrollerade vokabulärer och verktyg för medborgarassistenter. Fredrik 
Arvidsson. 

• Enköpings Joar: fallstudie av interaktiv guide. Henric Perfect. 
• Multimodal interaktion med 3-D animering som stöd för apotekets kundtjänst. 

Martin Östlund, e-hälsoinstitutet i Kalmar. 
• Flerspråkighet i upplysningstjänster. Lars Ahrenberg, Magnus Merkel. 
• Communities, fildelning och bloggar mm i samhällets tjänst. Jörgen Skågeby, 

Jody Foo, Kevin McGee???  
• IT-stödd kundtjänst vid Försäkringskassan. Vivian Vimarlund, Gunilla Polla? 
• Diskussionssystem för många deltagare, respektive Intelligent sökning. Jacob 

Palme. (Eventuellt) 
• Landstingets patientportal. Daniel Karlsson. 

 
Seminarieledare: Sture Hägglund, Santa Anna IT Research Institute och Linköpings 
universitet. För mer information: stuha@ida.liu.se 
 



 
 
 
 

Workshop om IT-baserade verktyg för medborgarkontakt 
 
Preliminärt program 
 
 
13.00 Inledning:  

1. Sökmotorer och informationsförsörjning 
över internet. 

2. Förslag om kompetenscentrum. 
 

 
Sture Hägglund. 
 
Vivian Vimarlund 

13.15 -14.00 
 

Behovsbilder.  
1. IT-stödd kundtjänst vid 

Försäkringskassan.  
2. Landstingets patientportal. 
3. Diskussion 

 
Vivian Vimarlund, 
Gunilla Polla 
Daniel Karlsson 
 

14.00 - 15.00 Praktikfall:  
1. Enköpings Joar: fallstudie av interaktiv 

guide. 
2. Multimodal interaktion som stöd för 

apotekets kundtjänst 
3. Diskussionssystem för många deltagare. 

Intelligent sökning. (Ev.) 
4. Diskussion 

 
 
Henric Perfect 
 
Martin Östlund 
 
Jacob Palme 

15.00 – 15.15 Kaffe  
15.15 – 16.30 Språkteknologiska verktyg: 

1. eQuest: Ett ramverk för utveckling av 
interaktiva guider 

2. Flerspråkighet i upplysningstjänster. 
 

3. Kontrollerade vokabulärer och verktyg 
för medborgarassistenter 

4. Diskussion 
 

 
 
Lars Degerstedt. 
Lars Ahrenberg, 
Magnus Merkel.  
 
Fredrik Arvidsson 

16.30 Slut.  
 
 


