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När kund- och användarupplevelsen står i fokus
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ERBJUDANDE 

Boka flera personer! 

Pris från 5.990 kr

 Att möta nya kundbeteenden och leva upp till användarnas förväntningar

 Ökat kundtänk och tjänstedesign – så tar du din digitala närvaro till nästa nivå

 Webb, sociala medier, tjänster – användarstyrd utveckling för att skapa nytta 

 Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service – svara upp mot nya lagkrav

ARRANGÖR
BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER - ANMÄL DIG IDAG   
www.webbos.se I 08-694 91 00 | bokning@abilitypartner.se
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TEMADAGAR 24 APRIL

David Blomberg 
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medgrundare 
Whitespace 
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Servicedesigner och Director 
Customer Experience 
Veryday- McKinsey Design 

KUNDCENTRERAD UTVECKLING  
OCH TJÄNSTEDESIGN

STRATEGISK WEBBANALYS  
OFFENTLIG SEKTOR

Välj den temadag som passar dig bäst!



MÅNDAG 23 APRIL 2018

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe och smörgås

09:00-09:10 INLEDNING

Moderatorn Maria Sognefors, Digital strateg och VD, 7minds 
inleder konferensen

09:10–09:40 PRAKTIKFALL

Kunddrivna arbetssätt och ökat tjänstetänk – så 
fick vi det att hända
• Myndigheten har som strategiskt mål att bli mer kundcentrerade – men 

sen då? Hur fick vi det att hända?
• Från test av agilt arbetssätt och tjänstedesign till utveckling av 

kärnverksamheten – så införde vi ett kundbehovsdrivet arbetssätt för vår 
webborganisation

• Hur vi har kopplat vårt arbetssätt till myndighetens övergripande mål med 
kundcentrerad digitalisering

Johanna Ekeberg
Product owner
Pensionsmyndigheten 

Johanna är förvaltningsledare och product owner för Pensionsmyndighetens 
externwebb. Tillsammans med det övriga webbteamet driver hon 
utvecklingen av den nya responsiva externwebben samt det nya 
arbetssättet för kundbehovsdriven webbutveckling. Johanna är också 
delaktig i myndighetens satsning för att stärka kundcentreringen och 
implementeringen av ett kundbehovsdrivet arbetssätt för hela myndigheten. 
Hon är certifierad senior projektledare med ett agilt förhållningssätt och har 
en bakgrund i gränslandet mellan verkamhet och IT, de senaste 11 åren 
inom bank/finans/försäkring.

09:45-10:15 PRAKTIKFALL

Sömlös användarupplevelse för bästa service   
– digital utveckling på användarnas villkor
• Hur förverkligas en ny webb med målet 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?
• Vad ställs för krav på dig som beställare? 
• Innehållsstrategier för nya stockholm.se och att skapa kvalitet ända ner 

på varje sida

Jan Svensson
Webbstrateg
Stockholms stad 

Malin Marcusson
Webbredaktör
Stockholms stad 

Som ett första steg mot förbättrad digital service för stadens invånare 
och en mer sammanhållen användarresa, lanserar Stockholms stad våren 
2018 sin betawebb. Den kanske största utmaningen ligger i den egna 
organisationen i form av omvärdering av vad de digitala kanalerna behöver 
åstadkomma samt förändrade interna arbetsmetoder. Inte minst hitta en 
modell för att systematiskt koppla ihop användarnytta med strategiska 
verksamhetsmål (KPI-er) och leda i bevis att det fungerar, alternativt att det 
finns förbättringspotential. Därtill behöver innhållet på nya stockholm.se i 
högre grad svara upp mot invånarnas behov. Jan driver utvecklingen av nya 
stockholm.se med fokus på användarnytta och användbarhet. Bakom sig 
har han nästan två decenniers erfarenhet av webbutveckling inom statliga 

myndigheter, länsstyrelser, universitet och landsting. Malin är webbredaktör 
med innehållsstrategisk ansvar för den nya sajten. Hon har 10 års erfarenhet 
som webbredaktör varav de tre senaste åren inom Stockholms stad.

10:15-10:45 FÖRMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

10:45-11:15 KEYNOTE SPEAKER

Lag om tillgänglighet till digital offentlig service  
– så uppfyller du de lagmässiga kraven 
• De viktigaste sakerna som du behöver ta hänsyn till för att uppfylla lagen
• Krav och datum du behöver ha koll på den närmaste tiden 
• Hur du behöver agera som beställare och vad du behöver känna till vid 

kravställning

Susanna Laurin 
VD 
Funka 

Susanna Laurin är VD på Funka, verksam inom standardisering, en flitig 
debattör och internationell föreläsare. Hon fokuserar på strategi och 
policyarbete och har lång praktisk erfarenhet av arbete med tillgänglig 
form och innehåll. Susanna anlitas ofta för uppdrag av nationella 
regeringar, studier och utredningar över hela världen. 

11:20-12:10 PRAKTIKFALL     

Extrem webb makeover – användardriven  
utveckling av Skolverkets nya webbplats  
Ibland behövs en omstart. Skolverkets webbplats har över 50 000 besök 
om dagen och är ett viktigt verktyg för Sveriges lärare. Men hälften hittar 
inte informationen de söker och ingen omgörning kan rädda ett sjunkande 
skepp. Skolverket har nu lanserat betaversionen av en helt ny webbplats, 
med nytt CMS, nya tjänster och helt nytt innehåll. 

Johanna Orre
Projektledare
Skolverket 

Johanna är webbsamordnare och nu projektledare för nya webbplatsen 
skolverket.se på enheten för digitala tjänster på Skolverket. Hon har tidigare 
deltagit i projektledningen för Polisens nya intranät och har många års 
erfarenhet som redaktör och chefredaktör för Polisens organisationstidning. 
Hon inledde sin karriär som journalist, och brinner än idag för effektiv 
behovsdriven kommunikation.

12:10-13:10 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:10-13:40 KEYNOTE SPEAKER

Framtidens User Experience Design – hur kan vi på 
riktigt skapa nytta och service för medborgare och 
samhälle?
• Samhällsförändringar och teknik som har drivit fram digitalisering, 

servicetänk och ökad öppenhet inom offentlig sektor
• Hur kan vi förstå digitaliseringen, hur teknik görs och vad tekniken gör i 

form av digitaliseringseffekter?
• Hur bör vi förändra våra metoder för användardriven utveckling för att 

digitaliseringen ska leda till nytta för medborgare och samhälle?
• Framtidens User Experience Design – från “design with users” till “design 

by people”

Katarina Lindblad Gidlund
Professor i kritiska studier av digitalisering och 
samhällsförändring
Mittuniversitetet
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Katarina är digitaliseringsforskare och företräder forskargruppen ”Forum 
för digitalisering”, som består av ett trettiotal digitaliseringsforskare som 
tittar på digitaliseringsprocesser av bland annat lärande, arkivering, 
industriell produktion, välfärdsarbete, krishantering och delaktighet i 
samhällsutvecklingen. Under anförandet ger Katarina perspektiv på hur 
vi kan förstå digitalisering i sin rätta bemärkelse. Hur teknik ”görs” i form 
av design, makt och professioner samt vad tekniken ”gör” i form av 
digitaliseringseffekter. Hon belyser metoder för User Experience Design 
och hur de behöver förändras för att digitaliseringen ska skapa verklig 
medborgarnytta och leda till ett hållbart samhälle.

13:45-14:15 PRAKTIKFALL

Sociala mediestrategier för att åstadkomma 
mycket med små medel
• Kommunicera effektivt och stärk varumärket med den digitala berättelsen
• Hur det egna webbteamet kan jobba smart med sociala medier och nå 

ett stort genomslag med små medel
• Så skapar du kostandseffektivt rörligt innehåll och kopplar till den övriga 

sociala medienärvaron

Linus Mattisson
Digital kommunikatör
Örebro kommun

Linus är digital kommunikatör i Örebro kommun där han ansvarar 
för att utveckla kommunikationen i de digitala ytorna. Han har över 
10 års erfarenhet av digital kommunikation och ligger bakom flera 
uppmärksammade och lyckade projekt i sociala medier och har också 
vunnit priser, bland annat ”Årets kommunikatör 2017”. Utöver sin tjänst på 
Örebro kommuner driver Linus en konsultverksamet inom området där han 
bland annat föreläser och håller i workhops.

14:20-14:50 PRAKTIKFALL

Öppenhet, flexibilitet och medborgarnytta genom 
öppen intern- och externwebb och öppna data
• Så bygger vi framtidens webb och tjänster med open source och öppna 

data 
• Att gå från ett tiotal olika mjukvaruplattformar med fyra olika CMS till att 

använda en kodbas och två servermiljöer
• Hur vi har skapat en öppen plats och eventdatabas och lagt grunden för 

en upplevelsplattform för hela regionen

Björn Westerlund
Webbchef 
Helsingborgs stad

Att bygga webbplatser och tjänster med hjälp av mjukvara med öppen 
källkod är en intressant utveckling inom offentlig sektor. Därtill att 
införa öppna data och nyttoskapande tjänster. Helsingborgs stad var 
tidiga med att införa öppen källkod där man har gått från ett tiotal olika 
mjukvaruplattformar med fyra olika CMS till att använda en kodbas 
och två servermiljöer. Det är en öppen utvecklingsmodell där andra 
kommuner kan använda samma kodabas. Till detta har staden adderat 
en lika öppen plats och eventdatabas som ska effektivisera stadens 
evenemangsinformation men också fylla ett regionalt behov genom att 
samverka med andra kommuner kring en gemensam och öppen databas 
med stor utvecklingspotential. Den nya databasen är bara början på en 
digitaliseringsresa där staden vill bygga världens största och öppnaste 
upplevelseplattform som ska engagera invånare och organisationer i hela 
regionen. Björn är webbchef i Helsingborgs stad och har varit med sedan 
starten av projekten.

14:55-15:25 PRAKTIKFALL

Så digitaliserar en av Sveriges största 
vårdorganisationer mot smartare organisation, 
ökad transparens och nytta
• Strategierna som ska leda till att vi tar oss vidare i vår digitala resa 
• Socialt intranät: Yammer som kommunikationskanal för att internt öppna 

upp och skapa innovation och transparens
• Vad händer när man får ett utpekat ansvar för användarupplevelsen?

Kenny Stolpe
Samordnare digitalisering och webb
Västra Götalandsregionen

Kenny har jobbat med journalistik/kommunikation, webb och intranät i en 
eller annan form sedan slutet på 90-talet, både inom privat och offentlig 
sektor. Idag arbetar han som samordnare för digitalisering och webb på 
Västra Götalandsregionen. Han har en entreprenöriell bakgrund med bred 
erfarenhet av att implementera ny teknik som skapar nytta.

15:25-15:55 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

15:55-16:25 PRAKTIKFALL

Framtidens kundfokuserade och digitala 
myndighet
• Från tjänstedesign som projekt till nya arbetssätt som kunddriven 

organisation
• Att förstå kundresan och utvekla hela tjänsten – vad som är viktigt för att 

lyckas bli en kundfokuserad organisation
• Verktyg för att se mötet med kunden i alla kanaler 
• Exempel på kundresor och vad det resulterade i för utveckling av digitala 

kanaler 

Sofia Savander
Sektionschef kundmötesavdelningen
Skatteverket

Sofia är sektionschef på kundmötesavdelningen på Skatteverket som 
bland annat ansvarar för digitala kanaler, webb och tjänstedesign. Sofia 
har under flera år arbetat med kunddriven utveckling inom myndigheten. 
Under anförandet berättar hon om erfarenheter från Skatteverkets 
nyligen avslutade kundmötesprogram och hur dessa används för att 
verksamhetsutvecklingen ska bli mer kunddriven i myndigheten som helhet.

16:30-17:00 EXPERTANFÖRANDE 

Så skapar du intresse hos ledningen med hjälp av 
din mätplan
• Hur mäter och analyserar du data för att nå uppsatta mål?
• Hur kan du arbeta för att kontinuerligt förbättra användarupplevelsen och 

nöjdheten?
• Hur kan du presentera din framgång för att skapa intresse och 

engagemang med fokus på rätt sak?

Maria Sognefors
Digital strateg och VD
7minds

Maria har 20 års erfarenhet av digital kommunikation och webb. Hon 
har erfarenheten från alla delar i ett projekt och har genom åren haft alla 
tänkbara roller. Idag jobbar Maria ofta på en strategisk nivå med fokus på 
uppsatta mål och strategier. För att målen ska uppnås, behöver alla delar 
från mål, användarbehov, krav, UX, design, teknik, innehåll, mätning och 
organisation vävas samman. Maria har mycket god förståelse för helheten, 
både vad gäller mjuka värden och tekniska detaljer. Hennes förmåga att 
se helheter och sammanband bidrar till webbplatser som sticker ut och 
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skapar nytta, baserad på modern teknik. Maria har jobbat som konsult 
hos flera kommuner och myndigheter. Bland annat Karlstad kommun, 
Norrtälje kommun, Trafikanalys, Försvarshögskolan, Värmdö kommun 
och Socialstyrelsen. Flera av dessa har vunnit åtråvärda priser för bästa 
webbplats. 

17:00-17:10 SAMMANFATTNING

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

17:10-18:10 WEBBOS MINGEL

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

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

Citat från tidigare WEBBOS konferenser

”Mycket bra och givande dagar” 

”Proffsigt helt igenom” 

”Mycket matnyttigt och konkreta tips” 

”Intressanta och kompetenta talare”

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

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 organi-
sations behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, events, 
nätverk och konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och stärker 
konkurrenskraften. Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen 
att erbjuda evenemang som ger mest värde för pengarna samt att ha 100 % nöjda och 
återkommande kunder. För mer information om Ability Partner eller detta evenemang, 
kontakta oss via telefon 08-694 91 00.
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SEPARAT BOKNINGSBARA TEMADAGAR – VÄLJ DEN TEMADAG SOM PASSAR DIG BÄST!

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
En överväldigande majoritet av alla kommuner, myndigheter 
och offentliga organisationer samlar in webbanalys-data, 
oftast med hjälp av Google Analytics. Men hur kan du ta klivet 
från datainsamling till kvalificerad analys? Hur får du andra att 
ta del av analysen, samt får dem att agera på insikterna?

Ur innehållet

• Mål och mätpunkter – identifiera relevanta digitala mål, och 
knyt mätpunkter till dessa. Resultatet blir första versionen 
av en mätplan för din organisation

• Implementera och analysera – se till att du samlar in rätt 
information, och att du kan genomföra analysen i verktyg 
som Google Analytics

• Rapportera och agera – hur kan du målgruppsanpassa din 
rapportering så att mottagaren förstår den, och vill age-
ra? Vi går igenom vad du bör tänka på när du sätter ihop 
rapporteringen

• Bygga kunskap – så kan du göra för att fortsätta bygga 
kunskap om webbanalys, inom organisationen där du  
jobbar

Under ledning av
David Blomberg
Webbanalytiker och medgrundare
Whitespace

David har närmare 10 års erfarenhet av webbanalys för 
både offentlig sektor och privata företag. David är en av 
två grundare av webbyrån Whitespace. Whitespace är en 
analysfokuserad webbyrå med 15 medarbetare i Malmö och 
Stockholm. 

KUNDCENTRERAD UTVECKLING OCH 
TJÄNSTEDESIGN
En av de största utmaningarna inom den offentliga sektorn 
är att kunna fånga upp medborgarens/kundens behov och 
sedan omvandla kunskapen till konkreta och lättillgängliga 
tjänster som medborgarna efterfrågar och tycker om. 
Under denna temadag kommer du att få lära dig mer om 
hur du arbetar kunddrivet och hur du utvecklar digitala 
tjänster baserat på kunskap och insikt om slutanvändaren. 
Du kommer att få varva teori med erfarenhetsutbyte och 
gruppdiskussioner samt få nya verktyg och inspiration till hur 
du kan använda och utgå från kunden i ditt utvecklingsarbete.

Ur innehållet

• Vad menar vi egentligen när vi säger att vi vill kundanpassa 
en offentlig verksamhet?

• Hur kan vi förstå användarens behov och beteenden i syfte 
att ta fram tjänster som de behöver och vill ha?

• Hur kan vi arbeta metodiskt med kundnära utveckling för 
att ta fram attraktiva tjänster?

• Hur behöver vi anpassa vår digitala strategi?

• Kundnära utveckling av digitala tjänster där webbplatsen är 
ett av flera gränssnitt mot användaren av en tjänst

• Metoder för att mäta och utvärdera digitala tjänster

Under ledning av
Ulrika Ewerman
Servicedesigner och Director Customer Experience
Veryday- McKinsey Design

Ulrika har mer än 15 års erfarenhet som servicedesigner och 
strateg med fokus på kunddriven utveckling. Hon har arbetat 
med uppdrag inom både offentlig sektor och privat sektor. De 
senaste åren har hon arbetat på Veryday- McKinsey Design 
och dessförinnan på Daytona.
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WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2018

Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

ARRANGÖR

Tid och plats 
Konferens 23 april 2018

Scandic Hasselbacken
Hazeliusbacken 20
Stockholm

Temadagar 24 april 2018

Scandic Klara
Slöjdgatan 7
Stockholm

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 23 april 2018
Anmäl dig senast 16 februari 6.990 kr 1.000 kr rabatt
Anmäl dig senast 13 april  7.490 kr 500 kr rabatt
Ordinarie pris   7.990 kr
Pris för leverantörer och konsulter 9.990 kr

Temadagar 24 april 2018
Pris för deltagare på konferensen 3.490 kr 3.500 kr rabatt
Ordinarie pris 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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