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WEBBSTRATEGIDAGARNA
OFFENTLIG SEKTOR 2016

Kundfokuserad utveckling av webb, service och tjänster
Konferens 5 oktober • Temadag 6 oktober • Stockholm
Service design och utveckling av digitala kanaler - vad innebär ett ökat kundfokus och tjänstetänk
för din digitala strategi?
Att utifrån förståelse om kunden skapa en sammanhållen och positiv kundupplevelse i alla kanaler
Framtidens offentliga webb – så går du mot en mer inkluderande, dialogskapande och
servicefokuserad webbplats
MOTERATOR

KEYNOTE SPEAKER

KEYNOTE SPEAKER

KEYNOTE SPEAKER

Mia Kolmodin
Agil coach inom User Experience
och Produktledning, Crisp

Katie Taylor
User Research Lead
Government Digital Service
The Cabinet Office, UK

Georgina Goode
Group Head of Engagement & Social
Media, Government Digital Service,
The Cabinet Office, UK

Stefan Johansson
Industridoktorand, KTH och
Tillgänglighetsexpert, Funka

PRAKTIKFALL

Johanna Fawkner
Processutvecklare
Pensionsmyndigheten

PRAKTIKFALL

Mikael Hellman
Ansvarig visuell kommunikation
Malmö Stad

PRAKTIKFALL

Anna Forss
Product Manager
Försäkringskassan

PRAKTIKFALL

Magnus Börjesson
Fd Kommunikationsutvecklare
Haninge kommun

PRAKTIKFALL

Henrik Hallenius
Webbstrateg
Göteborgs Stad

UNDER LEDNING AV
Erik Hammarström
Lead Service Designer
Antrop

Ny chans
– toppbetyg
vid förra ti
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PRAKTIKFALL

Erik Ferenius
Chef servicecenter
Huddinge kommun

PRAKTIKFALL

Hanna Bergander
Projektledare
Sveriges riksdag

TEMADAG - 6 OKTOBER

FULLSATT VID FÖRRA
TILLFÄLLET!

PRAKTIKFALL

Jessica Adolfsson
Innehållsansvarig
Huddinge kommun
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08:30-09:00 REGISTRERING
Registrering med kaffe och smörgås
09:00-09:20 INLEDNING
Moderator Mia Kolmodin, Agil coach inom User Experience
och Produktledning, Crisp 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. Mia står för en starkt användarcentrerad
arbetskultur och metodik och har hjälpt många kunder såsom Kungliga
Operan, Viaplay, Aftonbladet och Expressen. 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.
09:20-09:50 PRAKTIKFALL

Service design – kundernas behov som drivkraft till
en digitalt samverkande förvaltning
• Vad händer när det är kundernas behov som styr utvecklingen, inte
verksamhetens krav?
• På vilket sätt får det konsekvenser på offentliga organisationers sätt att
kommunicera och ge service?
• Kundnära tjänsteutveckling i fortsatt samverkan mellan
Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Försäkringskassan
Erik Hammarström
Lead Service Designer
Antrop
Johanna Fawkner
Processutvecklare
Pensionsmyndigheten
Johanna och Erik är övertygade om att det är bara genom att fokusera
på kunden som man kan utveckla de allra mest framgångsrika tjänsterna. Ett exempel på framgångsrik kundnära tjänsteutveckling är ”Lavita”,
ett samverkansprojekt mellan Pensionsmyndigheten, Skatteverket och
Försäkringskassan för att förbättra myndigheternas service till personer
som har förlorat en anhörig. Under anförandet berättar Erik och Johanna
om kartläggning och visualisering av medborgarnas resa, hur man har
skaffat sig förståelse för deras behov och därefter skapat nya tjänster som
underlättar för medborgaren.
		
09:55-10:25 PRAKTIKFALL

Att utifrån förståelse om kunden koppla ihop
webb och olika tjänster – vägen till en optimal
kundupplevelse
• Hur vi utgår från våra kundinsikter i utvecklandet av digitala kanaler och
mötesplatser
• Att möta nya användarbeteenden genom att koppla ihop olika tjänster
och skapa en sammanhållen upplevelse i alla kanaler
• Open Försäkringskassan – mot en öppnare förvaltning
Anna Forss
Product Manager,
Försäkringskassan
Anna är Product Manager på Försäkringskassan där hon under flera år
har arbetat med strategi och utveckling av mobila kundupplevelser. Under
anförandet berättar hon om Försäkringskassans fortsatta arbete med att
kundnära utveckling av webb och tjänster. Försäkringskassan har fått flera
nomineringar och utmärkelser för sitt digitala utvecklingsarbete:
Winner of Internet World Topp100 Best Swedish Site 2016, Nominee in

Guldlänken 2015 + 2016, Winner of Insurance Awards for Best Innovation
2015, Winner of Digital Communication Awards for Best Microsite 2014,
Winner of inUse UX Award 2014, Nominee in Telekompriset 2014, Nominee in Guldmobilen 2013+2014, Winner of Cut The Wire Awards for Best
Service Innovation 2013, Finalist in Guldlänken 2013, Winner of eDiamond
Award 2012.
10:25-10:55 FÖRMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE
10:55-11:25 KEYNOTE SPEAKER

Delivering user-centred public services

The UK’s Government Digital Service (GDS) is leading the digital transformation of government, making public services digital by default, and
simpler, clearer and faster to use
Naintara Land
Lead for User Research
Government Digital Service, The Cabinet Office, UK
As the User Research Lead, Katie Taylor, will be talking about how
understanding users and their needs lies at the heart of delivering the GDS
agenda. Katie will share strategies for embedding user-centred practices
in the development of public services, and illustrate the benefits of taking
this approach, as well as some of the challenges that are particularly
prevalent in the public sector. The UK’s Government Digital Service (GDS)
is leading the digital transformation of government, making public services
digital by default, and simpler, clearer and faster to use.
11:30-12:00 KEYNOTE SPEAKER

From Persuasion to Usability: Content as Units of
Delivery
• Social media’s role in wider business transformation – a perspective from
UK government
• Putting users first – ensuring the channel of engagement is the service
itself
• Content design and data - how social media can support service delivery
Georgina Goode
Group Head of Engagement & Social Media
Government Digital Service, The Cabinet Office, UK
Georgina is Group Head of Engagement and Social Media at the
Government Digital Service – the team within Cabinet Office tasked with
transforming government services. Her responsibilities cover digital
communications strategy, content, risk management, channel operations
and building digital capability across UK government. She is a spokesperson for best practice digital engagement strategy as part of wider
business transformation, including advising a number of international
governments; plus is author of HM Government’s Social Media Playbook.
12:00-13:00 LUNCH OCH NÄTVERKANDE
13:00-13:30 PRAKTIKFALL

Riksdagens nya webbplats – storsatsning på att
renodla, levandegöra och förenkla
• Tydligt fokus från start till mål skapade verklig verksamhetsnytta
Hanna Bergander
Projektledare
Riksdagsförvaltningens informationsenhet
Våren 2016 lanserades riksdagens nya webbplats. En viktig ledstjärna i
utvecklingsarbetet har varit att underlätta insynen i vad som händer i riksdagen. Hanna berättar om hur ett tydligt fokus på att renodla och förenkla
skapade en bättre webb och nöjdare besökare.

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

#webbos
WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2016
KONFERENS 5 OKTOBER • TEMADAG 6 OKTOBER • STOCKHOLM

13:35-14:05 PRAKTIKFALL

15:45-16:15 PRAKTIKFALL

Med användaren i fokus – strategier och metoder
för användarstyrd utveckling av nya goteborg.se

Enkelt och tillgängligt med fokus på att öka
dialogen och delaktigheten för medborgaren

• Användarstyrd utveckling - olika perspektiv och metoder som
tillsammans leder fram till ett nytt webbkoncept
• Statistik, användarundersökningar och tester - så skapades en ny
mobilanpassad huvudsajt och 1000 mikrosajter

• Så har vi utvecklat en informationsstruktur och navigering utifrån
noggranna användartester
• Vilka är våra olika användare? Att skapa en webb med tillgänglighet
som högsta prioritet
• Så möter vi nya kundbeteenden genom att öppna upp för dialog
genom e-förslag, öppet medborgarkalendarium, Speak App
e-demokrati med mera

Henrik Hallenius
Webbstrateg
Göteborgs Stad
Göteborgs Stad tar just nu fram en ny mobilanpassad webbplats samt
rullar ut cirka 1000 mikrosajter. Henrik har varit projektledare och berättar
om ett gediget utvecklingsarbete där man på riktigt har satt användaren i
fokus.
14:10-14:40 PRAKTIKFALL

Innehållsmetoder som förenklar och förbättrar för
besökaren
• Att gå från ett kommunikationsuppdrag till fokus på service – så
påverkas innehållet
• Innehållsmetoderna som utgår från användarnas behov och gör det
enklare för besökaren
• Hur vi fortsätter att koppla ihop kommunikation och service genom ny
organisation och roller
Erik Ferenius
Chef servicecenter
Huddinge kommun
Jessica Adolfsson
Innehållsansvarig
Huddinge kommun
Huddinge kommun arbetar strategiskt med att nå ett ökat kundfokus och
för att på olika sätt koppla ihop kommunikation och service. En viktig del
i det arbetet är den nya webben och dess innehåll. Hör om ett intensivt
innehålls- och klarspråksarbete i samband med utvecklingen av kommunens nya webb och hur man har fått med sig verksamheten på vägen.
Huddinge kommuns nya webb lanseras under hösten 2016.
14:40-15:10 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE
15:10-15:40 PRAKTIKFALL

Rörlig bild för att effektivare kommunicera och
skapa engagemang
• Varför ska en offentlig organisation använda video och rörlig bild?
• Hur kan man organisera sitt videoarbete i en större organisation för att
få det att fungera?
• Hur jobbar man optimalt med spridning av materialet för att nå rätt
målgrupp såväl internt som externt?
Mikael Hellman
Ansvarig visuell kommunikation
Malmö Stad
Samhällsförändringar, ny teknik och nya användarbeteenden har lett
till nya sätt att kommunicera såsom kommunikation genom video och
rörlig bild. Malmö stad var tidigt ute med att använda rörlig bild i
kommunikationen, redan 2009. Under anförandet får du ta del av
deras erfarenheter och lärdomar.

Magnus Börjesson
Fd Kommunikationsutvecklare
Haninge kommun
Haninge kommuns nya webb kännetecknas av nöjda användare och
medarbetare där man upplever att det är ett bra innehåll, enkelt att hitta
information och att den fungerar bra i mobilen. Hör om arbetat bakom en
webb med fokus på hög tillgänglighet samt ökad transparens och delaktighet för medborgaren. Haninge kommuns webb blev utsedd till ”Sveriges
bästa kommunsajt 2016”.
16:20-16:50 KEYNOTE SPEAKER

God design av tillgängliga webbplatser – vad kan
vi lära av forskningen?
• Aktuell forskning inom kognitiv tillgänglighet utifrån ny avhandling
• Hur designar vi för att möta behoven hos personer med psykiska och
kognitiva funktionsnedsättningar?
• Behövs ett ramverk för god design av tillgängliga webbplatser?
• Hur bör vi förändra vår design- och utvecklingsprocess?
Stefan Johansson
Industridoktorand, KTH och
Tillgänglighetsexpert, Funka
I och med den nya diskrimineringslagen och den nya lagen om offentlig
upphandling går det inte längre att bortse från kraven på tillgängliga webbplatser. Under anförandet kommer Stefan Johansson, forskare på KTH
och medarbetar på Funka, att berätta om resultaten från sin avhandling.
Hör om ett förslag på ramverk för design- och utvecklingsprocessen i syfte att möta behoven hos personer med psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Avhandlingen ”Towards a framework to understand mental
and cognitive accessibility in a digital context” presenterades i mars 2016
på KTH.
16:50-17:05 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH LEARNING LAB
Vi sammanfattar konferenser med fokus på vad vi kan ta med oss hem
och hur det kan införas i den egna organisationen.
17:05-17:15 MODERATORN SAMMANFATTAR KONFERENSEN
17:15-18:15 VÄLKOMMEN TILL WEBBOS MINGEL

Välkommen till WEBBOS mingel!
Passa på att nätverka
under avslappnade
former!
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6 OKTOBER • SEPARAT BOKNINGSBAR TEMADAG
MISSA INTE DEN POPULÄRA TEMADAGEN FÖR DIG SOM VILL HA FÖRDJUPNING INOM
KUNDORIENTERING OCH TJÄNSTEUTVECKLING I OFFENTLIG SEKTOR!
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BÄTTRE DIGITAL STRATEGI GENOM
TJÄNSTETÄNK OCH KUNDFOKUS

Många offentliga organisationer står inför att införa tjänstedesign som process för att bli en kundfokuserad myndighet
och erbjuda en bättre service i såväl digitala som fysiska kundmöten. För att lyckas behövs ett tjänstetänk och ett
genomgripande kundfokus. Du som är digital strateg, webbansvarig eller verksamhetsutvecklare har en viktig roll i att
driva igenom förändringen.
Under den här temadagen lär vi oss hur man praktiskt arbetar med tjänstedesign, får tips på hur man inför arbetssättet
och övar oss i att koppla digital utveckling till övergripande verksamhetsmål.

Behovsdriven samhällsutveckling
• Kundernas problem som innovationskraft - att hitta nya tjänster genom insikter om riktiga problem
• Att våga beställa utan att direkt bestämma vad slutresultatet ska bli
• Samskapande med kunder som metod för att hitta nya lösningar

Att införa ett kundfokuserat arbetssätt
•
•
•
•

Modell för tjänstedesign för dig som offentlig organisation
Verktyg och metoder för att kommunicera kundinsikter
Tips på sätt att sprida övertygelsen om kunddrivet arbetssätt
Att förstå kundresan och utveckla hela tjänsten – vad som är viktigt för att lyckas bli en kundfokuserad organisation

Strategi för tjänster i digitala kanaler
•
•
•
•

Bättre service digitalt genom att utgå ifrån kunden
Koppling mellan övergripande verksamhetsmål och digital strategi
Verktyg för att se kundens möte med er verksamhet i alla kanaler. Såväl digitala som fysiska
Vad blir en lämplig fortsättning för utvecklingen av era digitala kanaler för att erbjuda en god service?

UNDER LEDNING AV
Erik Hammarström
Lead Service Designer
Antrop
Erik är en av grundarna till Antrop, en byrå som skapar digitala tjänster med fokus på kundupplevelse och affärsnytta. Erik arbetar numera mest
strategiskt i många olika samarbeten inom både privat och offentlig sektor, men han har sedan tidigare lång erfarenhet som interaktionsdesigner
i en mängd olika digitala projekt.

HÅLLTIDER FÖR TEMADAGEN
08:30 Registrering, kaffe och smörgås
09:00 Temadagen börjar
12:00 Lunch
16:00 Temadagen avslutas
Under dagen gör vi avbrott för fika.
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ENDAST 2.480 KR
FÖR DELTAGARE PÅ
KONFERENSEN.
ORD. PRIS 6.480 KR
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WEBBOS – den självklara konferensen och mötesplatsen för dig som digital strateg
i offentlig sektor – nu för femte året i rad!

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 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.

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

Citat från tidigare
WEBBOS konferenser
”Proffsig arrangör, innovativa
innehållsteman som ligger
långt framme”
”Bra talare, bra mix, bra moderator
och bra lokal och mat”
”Bra material, bra uppstyrt,
intressanta föreläsningar”
”Bästa utbudet av talare som jag
har varit på”
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Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2016
Tid och plats

Pris

Bygget Konferens
Norrlandsgatan 11
Stockholm

Konferens – 5 oktober 2016

Konferens 5 oktober 2016
Temadag 6 oktober 2016

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

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Anmäl dig senast 2 september
Anmäl dig senast 23 september
Ordinarie pris
Leverantörer och konsulter

5.980 kr
6.480 kr
6.980 kr
9.980 kr

1.000 kr i rabatt
500 kr i rabatt

2.480 kr
6.480 kr

4.000 kr i rabatt

Temadag – 6 oktober 2016
Pris för deltagare på konferensen
Ordinarie pris

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

SAMARBETSPARTNER
Som medlem i DIK erhåller du
20 % rabatt på ordinarie pris.
Glöm inte att uppge att du är
medlem vid bokningstillfället.

5 Goda skäl att gå på #webbos
Ta del av hur du kan arbeta med service design i utvecklingen av
verksamheten, webb och digitala tjänster

© Ability Partner 2016 Konferenskod: OFF1379

Lyssna till hur andra har tagit fram effektiva digitala strategier som
stödjer övergripande mål och som förbättrar kommunikation och
medborgarservice
Ta del av hur du kan möta nya användarbeteenden och skapa
en optimal användarupplevelse i olika kanaler, kontaktytor och
genom tjänster
Öka dina kunskaper om upphandling, utveckling och design av
tillgänglig webb
Smarta innehållsstrategier och en effektiv redaktörsorganisation för
webben! Lyssna till erfarenheter från framgångsrika digitala verksamheter
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