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När kund- och användarupplevelsen står i fokus
Konferens 26 april • Temadag 27 april • Stockholm

ERBJUDANDE 

Boka flera personer! 

Pris från 4.980 kr

 Ökat kundfokus och tjänstetänk – hur service design kan driva digital transformation

 Det digitala kundmötet – att skapa en positiv och sammanhållen användarupplevelse

 Webbens struktur och innehåll – strategier för att kommunicera effektivare

 Servicewebb och digitala tjänster – att jobba användarstyrt för bättre service och nytta

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

Fullsatt vid de  senaste tillfällena

Anna Lindstein 
Digital strateg

Daniel Ewerman 
VD och medgrundare 

Transformator Design & Custellence

Gabriel Svennerberg 
UX-lead och författare 
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TEMADAG 27 APRIL 

Madlene Lindström 
Digital expert/ 
Senior service designer 
Transformator Design &  
Custellence 

Niklas Holm 
Senior service designer 
Transformator Design &  
Custellence 

EMPATISK DIGITALISERING  
– DIGITALISERA EFTER BEHOV
UNDER LEDNING AV



ONSDAG 26 APRIL 2017 

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe och smörgås

09:00-09:20 INLEDNING

Moderator Anna Lindstein från ABCDEFGHIJKLMNOPQR-
STUVWXYZÅÄÖ inleder konferensen

Anna Lindstein är konsult och föreläsare inom digital strategi, informa-
tionsarkitektur, usability och UX-copy. Hon har ett stort intresse för sund 
digitalisering, både i enskilda verksamheter och på större samhällsnivå. 
2014 grundade Anna ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ,  
Sveriges första renodlade UX-copybyrå.

09:20-10:10 KEYNOTE SPEAKER 

Kunddrivna arbetsätt i offentlig sektor – så får du 
det att hända
• När kundens behov får styra – vad betyder det för din organisation? 
• Hur kan du utveckla såväl projekt som kärnverksamhet och arbetssätt 

utifrån tjänstedesign?
• Strategier för att införa tjänstedesign som arbetssätt i organisationen
• Kunditerativ utvecklingsprocess i projekt – så kommer du igång och 

lägger upp arbetet för att nå bra resultat

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. Trans-
formator Design arbetar sedan 15 år med att hjälpa företag och offentlig 
sektor att arbeta kundcentrerat på en strategisk nivå. Daniel berättar bland 
annat om det prisbelönta arbetet med Arbetsförmedlingen och varför han 
tror att empatisk digitalisering är vägen framåt.
 

10:15-10:45 PRAKTIKFALL

Hur tjänstedesign kan driva digital transformation 
– erfarenheter från Skatteverket 
• Skatteverkets kundmötesprogram – lärdomar från att arbeta med 

tjänsteperspektiv i en produktstyrd organisation
• Varför tjänsteperspektiv är centralt för en digital transformation och hur 

det påverkar organisationen

Martin Lind 
Digital strateg
Adaptit 

Martin Lind, tidigare digital strateg på Skatteverket, berättar om hur 
Skatteverkets arbete med tjänstedesign för företagare kom att påbörja en 
digital transformation på myndigheten. Han berättar om hur man kan få 
ledningen engagerad och varför tjänsteperspektivet är centralt för att vara 
framgångsrik i en digital transformation.  

10:45-11:15 FÖRMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

11:15-11:45 PRAKTIKFALL

Vägen mot servicewebben – om konsten att  
prioritera och arbeta datastyrt
• Örebro kommuns webbfamilj – att ge service via webben och samtidigt 

möta många olika målgrupper och interna behov
• Servicwebben – effektmålen, målgrupperna och designprinciperna 
• Så är den nya servicewebben utformad för att vara lätt att använda  

– vad är service och vad är fördjupning?

• Agila metoder och användardriven utveckling som verktyg 

Kia Lagerqvist 
Utvecklingsstrateg
Örebro kommun 

 
Höstens 2016 lanserade Örebro kommun nya orebro.se. Servicewebben, 
som den också kallas, är en del av Örebro kommuns webbfamilj där för-
djupningswebb, extrawebbar och gymnasiewebbar också utgör viktiga  
delar för att kommunicera med olika målgrupper. Genom att tänka  
webbfamilj har kommunen öppnat upp för att ha än mer fokus på service 
och tjänster på nya orebro.se. Kia berättar om arbetet med den nya  
servicewebben och hur ett tydligt fokus på användarna skapade en bättre 
webb och nöjdare besökare. 
 

11:50-12:20  PRAKTIKFALL

”Våga stå på omvärldens sida” – att gå från  
verksamhetsfokus till kund/användarfokus 
• Om att förstå behoven och problemen – vad ska webbplatsen bidra 

med?
• Våga göra – om hur tjänstedesign kan hjälpa till med delaktighet och 

förankring
• Transparens, enkelhet och utval – om att testa nytt
• Lärdomar och utmaningar – om hur myndighetens arbete har förbättrat 

servicen till invånare och professionella

Emily Nordqvist 
Strateg digitala kanaler
eHälsomyndigheten 

Emily är strateg för digitala kanaler på eHälsomyndigheten där hon under 
flera år har jobbat med strategi och utveckling. Under förra året lanserades 
en ny webbplats, inklusive e-tjänster, som kännetecknas av service.  
Under anförandet berättar hon om det pågående digitala arbetet och  
om förskjutningen till en mer kund- och användarfokuserad utveckling. 
Hör om lärdomar, utmaningar och identifierade framgångsfaktorer.

12:20-13:40 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

I år förlänger vi lunchen med 20 minuter: Nätverka och diskutera  
utmaningar med kollegor från hela landet!

13:40-14:10 PRAKTIKFALL

Bättre service genom Mina sidor – digitalisering ur 
ett livshändelseperspektiv
• Så har vi förbättrat process och digitala flöden för att skapa e-tjänster 

utifrån invånarnas livshändelser
• Smarta och dynamiska tjänster som hjälper och guidar användaren att 

utföra sitt ärende
• Hur vi jobbar för att utveckla och förbättra vår medborgardialog

Kerstin Westerberg 
Regional utvecklingsledare e-tjänster
Norrköpings kommun 

Sofia Brolin 
Kommunikatör
Norrköpings kommun 

Norrköpings kommun har uppmärksammats för att arbeta för bättre  
service till kommuninvånare och effektivare arbetssätt internt genom  
förbättrade digitala flöden. Ett led i det arbetet är utvecklingen av Mina  
sidor och att samla alla e-tjänster på ett ställe – ett samverkansprojekt 
mellan flera kommuner, under ledning av Norrköpings kommun. Under  
anförandet berättar Kerstin och Sofia om arbetet bakom Mina sidor, hur 
man har gått från verksamhetsperspektiv till kundfokus, utvecklat de  
interna processerna och skapat dynamiska och användarvänliga  
e-tjänster. Mina sidor lanserades under sommaren 2016.
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14:15-14:45 PRAKTIKFALL

Att knyta samman den digitala närvaron utifrån 
användaren och skapa en bra och sammanhållen 
användarupplevelse
• Kundupplevelsen och att utveckla en användarvänlig webb
• Så når vi ökade användarinsikter genom att kombinera olika verktyg vid 

analys och utveckling av skatteverket.se
• Hur vi analyserar användarens resa genom olika digitala tjänster för att få 

en sammanhållen bild över användarresan

Anders Åhlund 
Webbanalytiker och strateg
Skatteverket 

Skatteverket arbetar strukturerat med att utifrån användaren skapa en 
bra och sammanhållen användarupplevelse. Anders är webbanalytiker 
och strateg för skatteverket.se. Under anförandet berättar han hur man 
nått ökade användarinsikter och hur man använder kunskapen för att ta 
webben till nästa nivå. Skatteverket. se blev utsedd till en av de 5 bästa 
myndigheterssajterna 2016 av Internet World.

14:50-15:20 PRAKTIKFALL

Ökat kundfokus och servicewebb – vägen mot 
bättre struktur och innehåll 
• Att skifta fokus och gå från att vara informatörsinriktade till att arbeta  

mer kund- och användardrivet
• Vad vi såg för behov av förändring för att lägga grunden för en  

servicewebb
• Vägen mot bättre teknik, struktur och innehåll – erfarenheter från arbetet 

bakom den nya webben

Robert Lifvergren 
Webbkommunikatör
Eskilstuna kommun 

Eskilstuna kommun arbetar strategiskt med att nå ett ökat kundfokus 
och för att på olika sätt koppla ihop digital kommunikation och service. 
En viktig del i det arbetet är den nya webben och dess innehåll. Hör om 
kommunens arbete bakom den nya webben, förarbetet inför val av teknik 
och verktyg samt arbetet med bantning och förflyttning av sidor. Eskilstu-
na kommuns nya webb lanserades i slutet av 2016.

15:20-15:50 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

15:50-16:20 PRAKTIKFALL

Effektiv kommunikation och att möta användarna 
digitalt
• Årets bästa offentliga webb 2016 
• Så har vi arbetat strategiskt med varumärket, vår grafiska profil och  

den nya webben för att nå effekt med kommunikationen och möta 
användarna digitalt

• Struktur- och innehållsarbetet bakom den nya webben – vägen mot en 
positiv användarupplevelse

Susanne Eklöf  
Kommunikationschef 
Tillväxtverket 

Isabelle Ålander 
Webbansvarig 
Tillväxtverket 

Enkelt, elegant och inspirerande är kännetecknen för Tillväxtverkets nya 
webb. Myndigheten har uppmärksammats för sitt strategiska arbete för 
att effektivisera kommunikationen och möta användarna digitalt. Susanne 

och Isabelle berättar om ett gediget arbete med varumärkesstrategi, 
grafisk profil samt struktur- och innehållsarbetet bakom den nya sajten. 
Tillväxtverkets nya webb är en i hopslagning av tre webbplatser med 
externa medarbetarsidor istället för vanligt intranät. Sajten fick utmärkelsen 
”Guldhanden 2016” i kategorin ”Bästa offentliga webb”.

16:25-17:05 KEYNOTE SPEAKER  
UX i användarens tidsålder – vad händer när det är 
användaren som bestämmer?  
• Hur möter vi förväntningar från användare som rör sig vant i det digitala 

landskapet och som ställer allt högre krav?
• Hur behöver vi förändra våra arbetssätt när det är användaren som 

bestämmer?
• UX design, en framtidsspaning – dessa är de mest betydelsefulla  

trenderna som bör du ha koll på

Gabriel Svennerberg 
UX-lead och författare 

Gabriel har ägnat de senaste 20 åren åt att designa och utveckla digitala 
tjänster och produkter inom alla möjliga domäner. Han är grundare till 
UX-byrån Meetod som hjälper företag och organisationer att skapa en 
digital värld, bättre anpassad för människor. Gabriel är en mycket van och 
uppskattad föreläsare inom området UX trender och UX-design.

17:05-17:15 MODERATORN SAMMANFATTAR KONFERENSEN

17:15 KONFERENSEN AVSLUTAS

17:15 WEBBOS MINGEL

Välkommen till WEBBOS mingel! 
Passa på att nätverka  
under avslappnade  
former!
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HÅLLTIDER FÖR TEMADAGEN

08:30 Registrering, kaffe och smörgås
09:00 Temadagen börjar
12:00 Lunch
16:00 Temadagen avslutas
Avbrott görs för kaffe på för- och eftermiddagen.

ENDAST 3.480 KR 
FÖR DELTAGARE PÅ 
KONFERENSEN.  
ORD. PRIS 6.980 KR

SEPARAT BOKNINGSBAR TEMADAG • 27 APRIL

MISSA INTE DEN POPULÄRA TEMADAGEN FÖR DIG SOM VILL HA  
FÖRDJUPNING INOM  KUNDORIENTERING OCH TJÄNSTEUTVECKLING

EMPATISK DIGITALISERING – DIGITALISERA 
EFTER BEHOV
Framgångsrika organisationers utgångspunkt är alltid utifrån människors behov och drivkrafter. Om man ser digitalisering och det  
digitala som aspekt av servicedesign och använder samma arbetsmetodik 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 värdeskapande 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 & Custellence

 
Niklas Holm
Senior service designer
Transformator Design & Custellence
 

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.
 

Temadagen fick 4,3 

i betyg vid det senaste 

tillfället (skala 1-5).
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Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och organisationers förmåga att hantera 
förändring, växa och uppnå goda resultat. Genom att lära känna dig och din organisations 
behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, events, nätverk 
och konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och stärker konkurrens-
kraften. Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen att erbjuda 
evenemang som ger mest värde för pengarna samt att ha 100 % nöjda och återkomman-
de kunder. För mer information om Ability Partner eller detta evenemang, kontakta oss via 
telefon 08-694 91 00.

Citat från tidigare  
WEBBOS konferenser

”Proffsigt, tillåtande, prestigelöst, 
 angelägna ämnen”

”Mycket inspirerande”

”Bra dag med proffsiga föreläsare”

”Proffsig arrangör, innovativa  
innehållsteman som ligger  

långt framme”

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

WEBBOS – den självklara konferensen och mötesplatsen för dig som digital strateg 
i offentlig sektor – nu för 6:e året i rad!

ANMÄL DIG IDAG! www.webbos.se I 08-694 91 00 | bokning@abilitypartner.se
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WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2017

Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

ARRANGÖR

Tid och plats 
Konferens 26 april 2017
Temadag 27 april 2017
Piperska muren 
Scheelegatan 14, 112 28 Stockholm 
Telefon: 08-545 538 30

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 – 26 april 2017
Anmäl dig senast 10 mars  5.980 kr 1.000 kr i rabatt
Anmäl dig senast 7 april 6.480 kr  500 kr i rabatt
Ordinarie pris  6.980 kr 
Leverantörer och konsulter  6.980 kr

Temadag – 27 april 2017
Pris för deltagare på konferensen 3.480 kr  3.500 kr i rabatt
Ordinarie pris  6.980 kr

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl mer än 2 personer från samma organisation samtidigt så 
betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.980 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
 Öka dina och ditt teams kunskaper om kund- och användardriven  
utveckling av webb och digitala tjänster

 Lär dig mer om webbstrategier inom offentlig sektor, hur din  
organisation på bästa sätt använder webben samt digitala  
plattformar och tjänster för att kommunicera och ge service

 Få inspiration till hur du når en sammanhållen användarupplevelse,  
kommunicerar effektivare och möter användaren digitalt

 Öka dina kunskaper om upphandling, utveckling och design av 
tillgänglig webb

 Få höra om smarta innehållsstrategier och hur man får till  
en effektiv redaktörsorganisation för webben

 Nätverka och utbyt erfarenheter med kollegor från hela landet landet

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!
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