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ONSDAG 25 OKTOBER 2017 

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe och smörgås

09:00-09:10 INLEDNING 

Moderator Mia Kolmodin, Agil coach inom User Experience 
och Produktledning, Dandy People inleder konferensen

Mia är expert på att skapa lyckade produkter med leveranser som ger effekt 
genom att sätta användaren i fokus. Hon är ett eftersökt namn inom Agil 
och Lean UX och coachar och utbildar organisationer i hur man bygger 
rätt produkt på rätt sätt och hur man formar en organisation och kultur 
som möjliggör autonoma team med möjlighet till innovation i vardagen. 
Mia står för en starkt användarcentrerad arbetskultur och metodik och 
har hjälpt många kunder såsom Kungliga Operan, Viaplay, Expressen och 
Sveriges Radio. Hon är också starkt drivande i att förändra upphandling 
av komplexa IT-projekt inom offentlig sektor. Från detaljstyrt till målstyrt, 
med användarnyttan i fokus genom Agila kontrakt. Mia är en uppskattad 
föreläsare där hon har bland annat har varit ansvarig för Hyper Islands 
utbildning inom User Experience.

09:10-09:40 KEYNOTE SPEAKER

Kundcentrerad servicedesign i offentlig sektor – så 
driver du digitaliseringen utifrån kundinsikter och 
kundbeteenden
•  Vad innebär det egentligen att vara kundfokuserad som kommun och 

myndighet och vilka är vinsterna?
•  Kundresan – så anpassar du verksamheten, processerna och tjänsterna 

utifrån kundernas verkliga behov
•  Hur kan organisationer inom offentlig sektor samverka med sina invånare/

kunder?
•  Kunditerativ utvecklingsprocess i projekt – så kommer du igång och 

lägger upp arbetet för att nå bra resultat
•  Vad krävs för att just din organisation ska lyckas med kundfokusering?
•  Styrning, mätning och uppföljning – effektiva arbetsverktyg för att driva 

utvecklingen och förbättra kundresan

Daniel Ewerman 
VD och medgrundare
Transformator Design & Custellence

Daniel Ewerman är en av Europas främsta experter på kundupplevelser och 
grundare av företagen Transformator Design och Custellence. Transformator 
Design arbetar sedan 15 år med att hjälpa företag och offentlig sektor att 
arbeta kundcentrerat på en strategisk nivå. Bland Transformator 
Designs kunder finns bland annat Försäkringskassan, Systembolaget, 
Arbetsförmedlingen, Bilprovningen och Stockholms läns landsting. Daniel är 
även författare till boken ”Kundupplevelse: varför vissa organisationer lyckas 
och andra inte” och under denna föreläsning kommer han att belysa varför 
han tror att empatisk digitalisering är vägen framåt. 
 

09:45 -10:15 KEYNOTE SPEAKER

A digital success story
The digital journey of Birmingham.gov.uk and their 
digital transformation project – with citizens in the 
driving seat
• Where and how Birmingham started the digital journey - with the citizens 

in the driving seat?
• A new approach taken to council services – how to understand needs 

and let the digital technology support it?
• How to ensure a simple and clear journey for the most requested 

services?
• How to structure and provide more relevant content that gives a credible 

and reliable experience?

• What’s next – how we plan to continue the development of our digital 
services to meet expectations and demand 

Paula Buckley
Assistant Director, Customer Services
Birmingham City Council

Birmingham City Council has been awarded official Honouree status 
in the 2017 Webby Awards, the leading international award honouring 
excellence on the internet. Birmingham City Council is Europe’s largest 
local authority serving over one million customers and its website attracts 
4,486,793 unique visitors a year. While developing the new-look website, 
the city council focused on understanding residents, the commitment and 
desire was to keep citizens at the forefront of the journey. The entire design 
process followed an agile approach allowing for continuous iterations and 
improvement throughout the research process. In this talk Paula Buckley, 
Assistant Director, Customer Services, Birmingham City Council will guide 
you through the digital journey of Birmingham City Council.

10:15-10:45 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

10:45-11:15 PRAKTIKFALL

Webbens struktur och innehåll – så skapas och 
förvaltas en datadriven innehållsstrategi för bästa 
användarupplevelse
• Hur kan innehållet på en offentlig webbplats struktureras och lyftas fram 

för att på bästa sätt förenkla för användaren?
• Webbstatistik – vilka siffror är viktiga att titta på för att förstå besökarna?
• Intern sök – hur använder du statistiken från sajtens sökmotor?
• Google – vad kan googlingar lära dig om er webbplats?
• Testverktyg – vilka nya verktyg finns för att bättre förstå hur ert innehåll 

används?

Pontus Vinderos
Webbstrateg och digital kommunikatör
Region Västmanland

En webbplats blir aldrig bättre än sitt innehåll. Utan bra innehåll kommer 
besökaren att gäspa och stänga sajten snabbare än du hinner säga, 
Innehållsstrategi! En utmaning med offentliga webbplatser är att 
prioritera vilket innehåll som ska lyftas fram, inte minst med tanke på 
att verksamheterna ofta är breda och spänner över stora och krångliga 
områden. Lägg därtill en komplex och politiskt styrd organisation med 
många olika nivåer, myndighetsansvar och många viljor internt. Man undrar, 
var ska man börja och går det ens att lyckas? Pontus Vinderos har lyckats, 
gång på gång. Han har tidigare drivit arbetet för Enköpings kommun 
webbplats, som tagit pris för bästa kommunwebb, Internetworld, bästa 
användbarhet, Publishingpriset och blev dessutom även nominerad till bästa 
offentliga sajt i både Publishingpriset och Guldhanden.

11:20-11:50 EXPERTANFÖRANDE

UX + tillgänglighet = SANT
Universell utformning – hur skapas en tillgänglig 
och inkluderande webb för alla?
• God design – regler, riktlinjer och standarder för att lyckas med 

tillgängligheten
• Vad funkar och vad funkar inte – praktiska exempel på hur du skapar 

begriplig funktionalitet
• Nya upphandlingskraven för tillgänglighet – vad innebär det för dig som 

är webbansvarig?
• Hur kan du driva tillgänglighetsfrågan för att ta användbarheten till nästa 

nivå?

Frida Westholm
Formgivare och tillgänglighetsexpert
Funka
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Det finns en fara i att skilja UX från tillgänglighet, eftersom båda delarna 
är lika viktiga för helheten. Sedan 1 januari 2017 ställs dessutom betydligt 
högre krav på att detta efterlevs både i offentlig upphandling och i form 
av rekommendationer för att mäta tillgänglighet. Men hur får man ihop 
dessa delar för att uppnå en design för alla?  Under denna föreläsning får 
du ta del av de viktigaste aspekterna att lyckas med detta – i praktiken. 
Frida Westholm är senior formgivare och tillgänglighetsexpert på Funka. 
Hon ser till att form och funktion hänger ihop och att alla användare får 
samma möjligheter att förstå gränssnittet. Frida är specialiserad på design 
som hjälper användare med olika behov och hon tror på att testa saker i 
verkligheten.

11:55-12:30 KEYNOTE SPEAKER

Från insikt till resultat – så mäter du kundupplevelse 
för att skapa bättre digitala tjänster  
• Hur skapas effektiva KPI:er som definierar kund- och användarnyttan 

utifrån organisationens unika förutsättningar? 
• Effektiva metoder för att mäta och följa upp kundnyttan för att veta om ni 

är på rätt väg? 
• Så lyfter du analysen till en ny nivå med både kvalitativa och kvantitativa 

metoder 

Anette Lovas 
Konsult inom digital produktutveckling, förändringsledning, UX/
CX 
Frontit  

Strategiska nyckeltal spelar en allt viktigare roll vid verksamhetsutveckling, men 
hur ofta definierar vi mätetal för kundupplevelsen i våra digitala produkter? 
För att veta att vi mäter rätt och utifrån det skapa effekt mot de mål vi önskar 
vad gäller kundnyttan krävs inte bara kvalitativa och kvantitativa insikter, utan 
även att vi lyckas lyfta denna fråga på agendan så att vi skapar organisato-
riska strukturer för att kunna arbeta med kundnytta både på ett operativt och 
strategiskt plan. Anette har hela 15 års erfarenhet av UX och webb och har 
tidigare varit chef för Expressens User Experience team. Hon har erfarenhet 
av både operativt arbete som interaktionsdesigner i utvecklingsteam och har 
även drivit stora webb- och organisationsförändringsprojekt på bl.a. Eriksson, 
Lantmännen och Arbetsförmedlingen. Anette brinner för att öka förståelsen 
för vikten av UX och är en flitigt anlitad föreläsare inom datadriven design och 
Customer Experience.

12:30-13:30 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:30-14:00 PRAKTIKFALL

Digital transformation i offentlig sektor – hur leder 
du digitaliserings- och webbutvecklingsprojekt 
och får med dig organisationen i förändringen?
•  Hur kan man göra digitaliseringen till en självklar del i organisationens 

verksamhetsutveckling?
•  Det digitala kundmötet – hur gå från krångligt och svårt till enkelt och 

smidigt?
•  Att vända inifrån och ut-perspektivet – hur kan man öka den interna 

förståelsen för kundens behov, problem och förväntningar?
•  Användarvänlig och pedagogisk sajt och responsiva e-tjänster – så har 

Försäkringskassan lyckats förenkla och tillgängliggöra sin service

Karin Andersson
Pragmatisk digitaliseringsinspiratör
Adaptit

Karin Andersson, tidigare verksamhetsområdeschef digitala kanaler 
och sajtansvarig på Försäkringskassan har under de senaste sju 
åren arbetat med Försäkringskassans digitala kundmöte och lett den 
digitala tjänsteutvecklingen. Under denna föreläsning kommer hon 
att dela med sig av sina erfarenheter av vad som krävs för att göra 
digitaliseringen till en naturlig del av organisationens verksamhetsutveckling. 
Försäkringskassan som myndighet ska finnas tillgänglig för alla i Sverige 

och under förra året hade forsakringskassan.se över 40 miljoner besök. 
Socialförsäkringssystemet är inte helt enkelt att göra lättförståeligt 
och de beslut som myndigheten genererar påverkar människor på ett 
väldigt betydande plan, kommer jag att ha råd med det jag behöver 
eller inte. Försäkringskassan har år efter år prisats för sitt arbete med att 
tillgängliggöra service och förbättra det digitala kundmötet och webben 
är navet för detta. De har arbetat med att göra ärendeprocessen tydligare 
och så transparent som möjligt så att kunden själv ska kunna följa var i 
processen ett beslut befinner sig, och om några kompletterande uppgifter 
behövs. Men en lyckad digital transformation av en hel myndighet händer 
inte av sig själv.
 

14:05-14:35 PRAKTIKFALL

Det digitala ekosystemet – så får du de olika 
delarna att samverka för en bra och sammanhållen 
upplevelse
• Digital förnyelse och strategi för en uppkopplad stad – så ska Stockholm 

bli smartare
• Hur förverkligas ett nytt webbkoncept med mål att underlätta 

stockholmarnas vardag med effektiva och sömlösa användarresor?
• Hur kan man arbeta för att få ihop de olika delarna i utvecklings- och 

förvaltningsfasen när den digitala närvaron växer?
• Framtida utveckling med sikte på att ta det digitala ekosystemet till  

nästa nivå

Jan Svensson
Webbstrateg
Stockholm stad

Stockholms stads webbplats har 18 miljoner besök årligen med 
koppling till ett 60-tal e-tjänster. Arbete pågår nu med höja kvaliteten 
på webbkommunikationen. I praktiken handlar det om att förenkla för 
invånarna att gå i mål med det de vill åstadkomma vare sig det handlar 
om att hitta en passande förskoleplats, träningstid eller söka bygglov. För 
att lyckas med det kommer vi som jobbar med webb behöva göra en resa 
själva tillsammans med våra verksamheter och systematiskt börja jobba 
med uppföljning och KPI-er. Jan berättar om hur planerna ser ut för att 
förverkliga detta och ta Stockholms stads webbplats mot nya höjder.

14:40-15:10 PRAKTIKFALL

Så får du dina digitala tjänster att flyga – i praktiken 
Framgångsrik utveckling av digitala tjänster utifrån 
ett kundfokuserat arbetssätt
• Att förstå olika kundresor på djupet – så arbetar vi för att lyckas bli en 

kundfokuserad organisation
• Praktiska metoder för att se kundens möte med er verksamhet i alla 

kanaler – såväl digitala som fysiska
• Digitalt stöd utifrån olika behov - så förbättrar vi resenärsupplevelsen 

genom att kundanpassa och personifiera 

Jeannette Örjansdotter
Digital produktägare och förvaltare 
Swedavia

Swedavia har gjort ett gediget arbete med att förbättra resenärs-
upplevelsen på Arlanda och övriga flygplatser genom att utveckla sina 
digitala kanaler så att de enkelt kan personaliseras för att på bästa sätt 
möta upp resenärens olika behov. Detta arbete har lönat sig och Swedavia 
är enligt MKSE Digital Excellence Awards 2017 Sveriges absolut bästa 
webbplats. Jeannette har tidigare arbetat som chef för digitala medier på 
Norrtälje kommun. Nu ingår hon i Swedavias onlineteam och ansvarar 
för att upprätthålla, förvalta och vara en del i utvecklingen av Swedavias 
digitala kanaler, webb och app. Under denna föreläsning kommer du få 
ta del av hur Swedavia arbetar med digital utveckling för att skapa ett bra 
digitalt möte genom kundens hela resa. 
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15:10-15:40 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

15:40-16:10 PRAKTIKFALL

Med fokus på service, tillgänglighet och kundnytta 
– resan från kommunal webbplats till servicewebb
• Servicewebben – hur möter du upp alla olika externa målgrupper och 

samtidigt alla interna behov?
• Hur vi lär känna våra kunder och deras behov? – så byggs Falkenbergs 

kommuns nya webbplats utifrån en kombination av effektkartläggning 
och service design 

• falkenberg.se, plats eller kommun? – så skiljer Falkenberg på plats och 
kommun för att bygga ett starkare platsvarumärke

• Erfarenheter och lärdomar från arbetet bakom de nya webbplatserna

Magnus Österhult
Webbstrateg
Falkenbergs kommun

I Falkenberg arbetas det aktivt med digitala frågor och kommunen 
är en av fem som kvalificerat sig vidare i nomineringen till ”Sveriges 
digitaliseringskommun 2017”. Deras nya webbplats gällande platsen 
Falkenberg listades också som en av årets bästa svenska webbplatser 
av Internetworld. Under denna föreläsning får du bland annat ta del av 
varför platsen Falkenberg har tagit över den traditionella domänadressen 
för en kommunen och hur man i det pågående arbetet med ny webb 
för kommunen fokuserar på service, tillgänglighet och kundnytta. Även 
hur man kan nå djupare kundinsikter via en sammanslagning av service 
design och effektkartläggning.

16:15-16:45 PRAKTIKFALL

Det digitala kundmötet – att skapa en positiv och 
sammanhållen användarupplevelse oavsett kanal
• Bakgrunden till förnyelseresan – så stärker Arbetsförmedlingen sitt 

förtroende genom kund- och medarbetardrivet digitaliseringsarbete
• Så har vi utvecklat vår metodik för att ta fram nya digitala tjänster som 

utgår från kundernas behov
• Så riggar vi organisationen för att möta alla ökade krav och förväntningar

Erik Sandström
Direktör digitala tjänster
Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har vunnit en av de främsta utmärkelserna inom 
tjänstedesign, The Service Design Award i kategorin ”Systematic and 
cultural change in the public sector”. Enligt juryn är Arbetsförmedlingens 
sätt att jobba med kund- och medarbetarcentrering det mest strukturerade 
och systematiska arbetssättet man kan hitta i världen just nu. Men 
förtroendet från allmänheten har under många år varit lågt och det digitala 
förändringsarbetet har fått motstå mycket kritik. Förändring tar tid men nu 
är förutsättningarna på plats och genom kunddriven verksamhetsutveckling 
och insikten av sambandet mellan kundresan och de interna processerna 
görs nu ett stort digitaliseringsarbete för att effektivisera och förbättra 
myndigheten. Utifrån kundens behov, drivkrafter och beteenden utvecklas 
digitala tjänster och service samt möjlighet att möta kunderna mer effektivt i 
sömlösa digitala flöden. Men hur tar man sig upp från botten och hur långt 
har de egentligen kommit? På denna föreläsning får du ta del av status just 
nu samt erfarenheterna hittills.

16:50-17:20 KEYNOTE SPEAKER

The future of digital  
How can we keep up with online expectations and 
demand – in practice?
• How to achieve digital by default?
• How to apply lessons from digital trends to our team? 
• How to success with adopting agile in a public sector environment?

Ruth Woodbridge
Head of Digital Transformation 
Qwest Services 

Customer’s online expectation are higher than ever and our residents 
requires the public service to keep up with digital service in the private 
sector. How can we handle these challenges that we all face in the current 
digital age and how can we manage to deliver strategies that improve 
customer service and the digital user experience for citizens?
Ruth is passionate about delivering digital change, and has over 13 
years’ experience in managing digital services. Previously she worked at 
Staffordshire County Council with the overall responsibility for the delivery 
and maintenance of all external audience focused digital platforms and 
services. Now she has moved into consultancy at Qwest Services who are 
a joint venture company that provide services for public bodies across the 
UK. During this session she will give you her thoughts about how 
Public sector can speed up at the digital gateway.

17:20-17:30 SAMMANFATTNING

Moderator sammanfattar konferensen med fokus på vilka lärdomar vi kan ta 
med oss hem och hur dessa kan appliceras i den egna organisationen. 

17:30 MINGEL
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Citat från tidigare WEBBOS konferenser
”Mycket bra och givande dagar”

”Proffsigt helt igenom.”

”Mycket matnyttigt och konkreta tips.”

”Intressanta och kompetenta talare”

Välkommen till mingel!
– ta chansen att nätverka med  
kollegor från hela landet! 

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 evenemanget. Vi  
skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål. Kontakta oss så berättar vi mer!

Janne Huttunen  
Tel: 08-694 91 00 | Mobil: 070-495 73 50 
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se
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SEPARAT BOKNINGSBARA TEMADAGAR – VÄLJ DEN TEMADAG SOM PASSAR DIG BÄST ELLER GÅ PÅ BÅDA!

HÅLLTIDER FÖR TEMADAGARNA

08.30  Registrering med kaffe och smörgås
09.00  Temadagen inleds
16.00  Temadagen avslutas
Under dagen gör vi avbrott för fika och lunch.

ENDAST 3.490 KR FÖR  
DELTAGARE PÅ KONFERENSEN.  

ORD. PRIS 6.990 KR

STRATEGISK WEBBANALYS OFFENTLIG SEKTOR  
- MÅLSÄTTNING, MÄTNING OCH STYRNING AV 
DIGITAL KOMMUNIKATION I OFFENTLIG SEKTOR

Så når du digital framgång genom insiktsfull analys och 
optimering
Hur vet du att era beslut fattas på relevant och korrekt analyserad 
data? Webbanalys är inte helt enkelt, speciellt inte när man jobbar 
med webbanalys i offentlig sektor vars digitala närvaro ofta har 
ett komplext syfte och svårmätbara mål. Att mäta är en sak, men 
att prioritera bland all data och fördjupa analysen för att veta vilka 
insikter som leder till mest nytta för fortsatt utveckling är en annan. 
Nyckeln till framgång är att etablera ett ramverk för digital analys som 
ger relevanta insikter och som visar om man är på rätt väg eller inte.

Etablering av webbanalys genom insikts- och 
strategiarbete
• Nuläge och målbild – så kartlägger du nuläget och sätter konkreta 

mål för vad du vill uppnå
• Strategisk handlingsplan – så konkretiserar du arbetet med 

mätning och uppföljning i en mät- och analysplan
• Implementation och konfiguration av mätverktyg – hur kan du 

säkerställa att du får ut rätt data med rätt konfiguration?

Kontinuerligt arbete med analys och uppföljning
• Hur kan du jobba med effektiv uppföljning av de KPI:er som 

definierats?
• Analys – hur identifierar du orsakerna bakom den utveckling som 

sker och vilka förbättringsaktiviteter som behöver genomföras?
• Prioritering av insatser – enkel matris för att jämföra olika 

aktiviteter mot varandra för att prioritera rätt förändring

Under ledning av

Ulf Sjöberg
Digital strateg
NetRelations

Under denna temadag får du hjälp med hur du kan definiera mätbara 
mål, organisera analysarbetet och hur du utifrån det kan identifiera 
vilka insatser som kommer att ge mest effekt med den digitala 
närvaron. Du får konkreta exempel på hur du kan sätta upp en 
mätplan, KPI:er och hur du tar dig från sifferrapportering till faktiska 
insikter. Dessutom får du en genomgång av metoder som förenklar 
arbetet med att prioritera förbättringsaktiviteter som gör skillnad 
och skapar nytta för användarna av era digitala tjänster och er 
organisation.

EMPATISK DIGITALISERING – DIGITALISERA  
EFTER BEHOV

Framgångsrika organisationers utgångspunkt är alltid utifrån männ-
iskors behov och drivkrafter. Om man ser digitalisering och det 
digitala som aspekt av servicedesign och använder samma arbets-
metodik för att ta reda på behov, förutsättningar och drivkrafter kan 
man möjliggöra en empatisk digitalisering som börjar med människan 
som utgångspunkt. Lösningen blir då bäst lämpad för kundens behov 
och situation, men även utifrån medarbetarens och organisationens 
perspektiv. Det som är särskiljande med digitalisering är att det är 
en samhällelig kraft som påverkar alla individer och marknader i hela 
världen. Några aspekter man behöver ta extra hänsyn till då är teknik 
och omvärld. Att den teknik man väljer är passande för behoven och 
värdet man vill skapa och att man förhåller sig till sin omvärld på ett 
sätt som passar företaget eller organisationen. Därför blir det
ännu mer viktigt att tänka på digitalisering som en del av en vär-
deskapande kedja och att identifiera vilket värde man vill skapa för 
sina kunder men även för medarbetare och organisation. Med värde 
menar man både vinst och mer övergripande kundvärde. 

Så tar man de vägledande insikterna vidare
• Tjänstekartan som ett centralt verktyg för alla stakeholders
•  Att driva en träffsäker och värdeskapande digitalisering
•  Att minimera risker vid digitalisering

Så anpassar man och styr efter insikterna
•  Att upprätthålla en relevant kundresa
•  Från kundresa till content strategi, wireframes etc
•  Att mäta effekter och värde

Under ledning av

Madlene Lindström
Digital expert/Senior service designer
Transformator Design 

Niklas Holm
Senior service designer
Transformator Design 

Madlene och Niklas driver och utvecklar Transformator Designs 
erbjudande och position inom digitaliseringen i dagens samhälle. De 
har många års erfarenhet av digital utveckling och servicedesign och 
jobbar även i kunduppdrag.
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Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

ARRANGÖR

Tid och plats 
Temadag 24 oktober 2017
Konferens 25 oktober 2017
Temadag 26 oktober 2017
Bygget Konferens 
Norrlandsgatan 11  
Stockholm 
Telefon: 08-522 468 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. 08-507 330 00
Freys Hotel, Bryggargatan 12. 08-506 214 00
Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. 08-517 517 00
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken.

Allmänna villkor
Se vår allmänna villkor på www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Konferens 25 oktober
Anmäl dig senast 8 september 6.990 kr 1.000 kr rabatt
Anmäl dig senast 13 oktober  7.490 kr 500 kr rabatt
Ordinarie pris   7.990 kr
Pris för leverantörer och konsulter 9.990 kr
Temadag
Pris per temadag för     3.490 kr 3.500 kr rabatt
deltagare på konferensen
Ordinarie pris per temadag 6.990 kr
 
Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så 
betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr för konferensen.
 
Alla priser är exkl. moms.

Anmäl dig idag!
www.webbos.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER - ANMÄL DIG IDAG   
www.webbos.se I 08-694 91 00 | bokning@abilitypartner.se

Goda skäl att delta  
på #webbos
 1 dag behovsstyrd konferens med de mest  
aktuella frågeställningarna inom offentlig 
webbutveckling

 Diskussioner och erfarenhetsutbyte  
– nätverka med kollegor från hela landet

 2 Temadagar med möjlighet att fördjupa  
dig inom viktiga områden för er digitala  
utveckling

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!
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