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OFFENTLIG SEKTOR 2016
Kund- och användarfokuserad utveckling av webb, service och tjänster 
Konferens 25 april • Temadag 26 april • Stockholm

ERBJUDANDE 

Boka flera personer! 

Pris från 4.980 kr
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Dominic Campbell 
Founder and Director 

FutureGov 

Michael Kazarnowicz 
Head of innovation 

Pronto 

Pär Lannerö 
Projektledare 

Post- och telestyrelsen 

Susanna Laurin 
VD 

Funka

KEYNOTE SPEAKER KEYNOTE SPEAKER KEYNOTE SPEAKER KEYNOTE SPEAKER

 Utveckla en kund- och användardriven organisation – så leder du förändringen

 Webb, tjänster och service - att skapa en sammanhållen upplevelse från användarens behov

 Tillgänglighet som drivkraft i webbutvecklingen – så förverkligar du en webb för alla 

 Webb och sociala medier - smarta strategier för att kommunicera och skapa engagemang

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

TEMADAG - 26 APRIL

UNDER LEDNING AV

Erik Hammarström 
 Lead Service Designer 
Antrop

Ny chans  
– toppbetyg vid förra 

tillfället!

SAMARBETSPARTNERS



08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering med kaffe och smörgås

09:00-09:10 INLEDNING

Martin Ragnevad, VD, Daytona inleder konferensen.

Martin Ragnevad
VD
Daytona 

Martin är VD och grundare för Daytona, en av Sveriges ledande byråer 
inom digital tjänsteutveckling. Martin har en gedigen erfarenhet av strategi 
och konceptutveckling och har arbetat med flertalet organisationer inom 
privat och offentlig sektor kring utveckling av kundprocess och användar-
centrerade arbetssätt. 

09:10-09:50 KEYNOTE SPEAKER

Digital social care and radical transformation in 
governments
With local government finances under continuous pressure, just trimming 
budgets is no longer an option. A more radical, transformative approach 
is needed by public services to deliver more responsive and cost effective 
services, and allow them to connect with their local communities. This is 
especially true in social care, where digital and human centred design led 
approaches are helping to rethink the way we connect people in public 
services and in our communities to care for vulnerable children and older 
adults alike. Dominic will talk about why government needs to up its 
investment, pace and scale of their digital transformation.

Dominic Campbell
Founder and Director
FutureGov 

Dominic Campbell is a digital government entrepreneur with a background 
in government policy and technology-led change. He is an experienced in 
organisation design and has senior management experience in implemen-
ting successful change initiatives within public services. Having spent six 
years in government in the UK, Dominic established FutureGov in 2008. A 
team of 40, FutureGov supports digital and design thinking in government 
in the UK, Australia and many places in between. This year Dominic was 
voted in the top 75 most influential people in UK local public services.

09:55-10:25 PRAKTIKFALL

Att knyta ihop den digitala närvaron utifrån  
användaren och skapa en bra och sammanhållen 
användarupplevelse
• Utvecklad digital strategi för att skapa en bra och sammanhållen  

användarupplevelse
• Att skapa ett digitalt ekosystem och knyta ihop flera olika tjänster  

kopplat till användarresan 
• Strategier för att få ihop de olika delarna i utvecklings- och förvaltnings-

fasen när den digitala närvaron växer

Ola Williams
Projektledare
Stockholms stad 

Alla olika delar i det digitala ekosystemet måste samverka för att skapa 
en bra och sammanhållen upplevelse. Stockholms stad arbetar med att 
utforma en ny digital strategi där man ser över det digitala ekosystemet, 
ett projekt som är en fortsättning på projekten e-tjänster och stockholm.se. 
Hör hur man lägger upp sin strategi för att knyta ihop sin digitala närvaro 
utifrån användaren och hens beteende. Hur man kopplar samman flera olika 
tjänster utifrån användarens resa för att skapa en bra och sammanhållen 
användarupplevelse.

10:25-10:55 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

10:55-11:25 PRAKTIKFALL

Att skapa en enhetlig och sömnlös upplevelse över 
olika enheter och i mötet med kunden
• Utveckling av webb och digitala tjänster utifrån framtidens kundbeteenden
• Att kommunicera samma värden till kunden och ge en sammanhållen 

upplevelse i alla kanaler
• Strategier för att knyta ihop webben med den övriga digitala närvaron 

och med de fysiska butikerna

Ola Andersson
Ansvarig externa digitala kanaler
Systembolaget  

 
Systembolaget har genomfört en förändring med syfte att anpassa  
webben till nya mobila kundbeteenden. Nu fortsätter arbetet med att 
skapa en enhetlig och sömnlös kundupplevelse där man knyter ihop den 
digitala närvaron med de fysiska butikerna. Hör om ett av Sveriges största 
UX och service design projekt, utveckling av webb och digitala tjänster 
samt det fysiska kundmötet.

11:30-12:00 PRAKTIKFALL

Tillgänglig webb – så lyckas du med utmaningen 
att skapa en webb för alla 
• Bäst i klassen på tillgänglighet – att skapa en webb för alla i samband 

med utvecklingen av en ny responsiv sajt
• Kravställning kring tillgänglighet – så säkerställer du en god navigations-

struktur
• Testning och utveckling - att ta rätt beslut kring innehåll, navigation, 

funktionalitet och design

Erik Nilsson 
Projektledare responsiv webb 
Försäkringskassan  

Fredrik Tiger
Product owner responsiv webb
Försäkringskassan 

Försäkringskassan ska bli bäst i klassen på webbtillgänglighet! När man 
stod inför att utveckla en ny responsiv sajt kom också tillfället till att på  
riktigt utveckla en webb för alla. Erik och Fredrik berättar om arbetet 
bakom responsiva forsakringskassan.se, viktiga vägval och hur tillgänglig-
hetskraven drivit och format utvecklingsarbetet med sajten.

12:00-13:00 LUNCH

13:00-13:30 KEYNOTE SPEAKER

Tillgänglig webb – hur förstår vi som designar vad 
användarna behöver?
• Har vi en rättvisande bild om vilka våra målgrupper är?
• Hur uppfattas en otillgänglig webb av personer med  

funktionsnedsättning?
• Några bra tips för en god design av tillgängliga webbplatser

Pär Lannerö
Projektledare
Post- och telestyrelsen 

Post- och telestyrelsen (PTS) har sedan sommaren 2015 tagit över fd 
E-delegationens ansvar för vägledning för webbutveckling. Vägledningen 
utgör riktlinjer för hur tillgängliga och användbara webbplatser skapas 
inom offentlig sektor. Pär är expert inom webbtillgänglighet och arbetar 
som projektledare på PTS enhet för inkluderande IT och telefoni. Under 
anförandet visar han en simulering av hur personer med funktionsnedsätt-
ning uppfattar en otillgänglig webb och vad du som webbutvecklare kan 
lära utifrån det.

#webbos  
WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2016
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13:35-14:05 PRAKTIKFALL

Utveckling av en målgruppsanpassad och  
tillgänglig webbplats 
• Sveriges bästa kommunwebb – vision och strategi för nya enkoping.se 
• Strategier och metoder för att skapa en målgruppsanpassad och 

tillgänglig webb med hög prestanda och högt dataskydd
• Fokusområden i utvecklingen av webben: sidowebbar, responsiv  

webbdesign och ny grafisk form

Pontus Vinderos
Webbstrateg
Enköpings kommun

Enköpings kommun utvecklar sin nya externa webbplats, en satsning för 
att skapa en modern, målgruppsanpassad och tillgänglig webb. Pontus 
berättar om arbetet med lyfta fram kommunens service utifrån kommun- 
invånarnas olika livssituationer. Hör om ett gediget webbutvecklingsprojekt 
med siktet på att bli Sveriges bästa kommunwebb.

14:10-14:40 PRAKTIKFALL

Kommunicera och nå ut effektivare till olika  
målgrupper genom video, rörlig bild och  
medborgarchatt
• Hur kan du gå från traditionell information i text till storytelling genom 

bilder och webb-TV?
• Att lättare nå ut och engagera olika målgrupper genom smart  

kombination av text och rörlig bild
• Service och digital first genom ny responsiv webb, medborgarchatt, 

speakers corner, begriplig information med mera

Susanne Junkala
Kommunikationschef
Kungälvs kommun 

Nytänkande, mod och kreativitet är kännetecknen för Kungälvs kommuns 
drygt 1,5 års långa utvecklingsarbete med en ny responsiv webb. Man har 
uppmärksammats för sin satsning på berättande genom bilder och webb-
TV och för sitt fokus på lokal produktion. Susanne berättar om en omväl-
vande utveckling som började med kommunens investering i ny kompetens 
och hur det har tagit sig uttryck i det digitala utvecklingsarbetet. Hur man 
har uppnått en bättre service och kanalskifte genom en modern och  
utvecklad digital närvaro.

14:40-15:10 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

15:10-15:40 PRAKTIKFALL

Polisen i sociala medier – så skapar vi  
engagemang
• Sociala medier för att kommunicera med allmänheten – brottsförebyg-

gande och relationsskapande
• Polisen har fått förstärkning – så jobbar poliser i sociala medier
• Goda exempel och lärdomar

Emma Sillman    
Ansvarig för polisens nationella konton i sociala medier 
Polisen   

Polisen är störst bland svenska myndigheter på sociala medier och varje  
år skrivs omkring 10.000 inlägg till de totalt 1,7 miljoner följarna. Under 
anförandet berättar Emma om Polisens arbete med att skapa engagemang 
och bygga relationer genom sociala medier.

15:45-16:15 PRAKTIKFALL

Effektiv kommunikation, relationsbyggande och  
att möta användarna digitalt
• Att bygga Sverigevarumärket och arbeta med Sverige som ”produkt”  

på sweden.se och i sociala kanaler
• Att få effekt i kommunikationen på olika internationella marknader 
• Innehålls- och redaktörsstrategier för att locka och behålla en publik

Johan Sundberg
Innehållsansvarig för Sveriges engelskspråkiga digitala kanaler
Svenska institutet

Ferencz Thuróczy
Ansvarig för Sveriges sociala medie-kanaler
Svenska institutet

Johan och Ferencz berättar om Brand Sweden och hur Svenska institutet 
arbetar med Sverigebildsstrategin i mötet med en internationell målgrupp. 
Detta via bland annat sweden.se och sociala kanaler. Hör om exempel på 
hur man skaffar, och samtalar med, över 3 miljoner följare och möter dem 
på mitten – mellan det de vill höra och vad man själv vill berätta. Johan är 
innehållssamordnare för Sveriges engelskspråkiga digitala kanaler, redaktör 
för sweden.se samt projektledare för rörlig bild-produktioner. Ferencz är 
ansvarig för Sveriges sociala kanaler, regionalt ansvarig för Mellanöstern och 
projektledare för ar.sweden.se.

16:20-16:50 KEYNOTE SPEAKER

Krav på tillgänglighet i offentlig upphandling och 
rekommendationer för att mäta tillgänglighet
•  Aktuellt om den nya europeiska standarden för krav på tillgänglighet i 

offentlig upphandling
•  Hur kommer webbtillgänglighet att mätas inom EU när lagstiftningen blir 

verklighet?
•  Vad innebär det för dig som är webbansvarig?

Susanna Laurin
VD
Funka

Funka arbetar aktivt med standardisering och riktlinjer för webbtillgänglighet 
på nationell och internationell nivå. Under anförandet berättar Susanna om 
Funkas arbete med rekommendationer för att mäta tillgänglighet inom EU. 
Du får också höra om det senaste om den nya europeiska standarden för 
krav på tillgänglighet i offentlig upphandling, EN 301549.

16:55-17:35 KEYNOTE SPEAKER

Framtidens digitala, mobila och sociala kund- 
beteenden – 5 principer för din digitala strategi 
• Tekniken förändrar radikalt våra sätt att kommunicera, agera och leva  

– hur påverkar det din digitala strategi?
• Hur använder medborgaren internet och vad kännetecknar framtidens 

sociala och upplevelsebaserade beteenden?
• Smarta digitala tjänster, internet-of-things, robotisering, wearables m.m

Michael Kazarnowicz
Head of Innovation
Pronto 

Michael är en digital pionjär med en drivkraft att förstå hur landskapet för 
digital kommunikation kommer att ligga när dessa blir mainstream. Han 
föreläser på Berghs, jobbar med Hyper Island och är Head of Innovation på 
den digitala kommunikationsbyrån Pronto.

17:35 AVSLUTANDE REFLEKTION

17:40 VÄLKOMMEN TILL WEBBOS MINGEL
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HÅLLTIDER FÖR TEMADAGEN

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 2.480 KR 
FÖR DELTAGARE PÅ 
KONFERENSEN.  
ORD. PRIS 6.480 KR

26 APRIL • SEPARAT BOKNINGSBAR TEMADAG

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 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. 

UR INNEHÅLLET

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

Införa 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 är övertygad om att det är 
bara genom att fokusera på kunden som man kan utveckla de allra mest framgångsrika tjänsterna. 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.

BEGRÄNSAT  
ANTAL PLATSER

Temadagen fick 4,6 i 

betyg vid det senaste 

tillfället, på en 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

”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”

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

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

WEBBOS – den självklara konferensen och mötesplatsen för dig som digital strateg i offentlig sektor  
– nu för fjärde året! Konferensen har fått 4,0 i snittbetyg de senaste tillfällena och 98%  
skulle rekommendera någon annan att gå på konferensen.

ANMÄL DIG IDAG! www.abilitypartner.se | Telefon 08-694 91 00 | bokning@abilitypartner.se
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5 Goda skäl att gå på #webbos
 Ta del av hur du kan arbeta behovsstyrt i utvecklingen av  
verksamheten, webb och digitala tjänster

 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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WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2016

Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

ARRANGÖR

Tid och plats 
Konferens 25 april 2016
Temadag 26 april 2016
Bygget Konferens
Norrlandsgatan 11 
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 – 25 april 2016
Anmäl dig senast 19 februari 5.980 kr 1.000 kr i rabatt
Anmäl dig senast 15 april  6.480 kr  500 kr i rabatt
Ordinarie pris  6.980 kr 
Leverantörer och konsulter  9.980 kr

Temadag – 26 april 2016
Pris för deltagare på konferensen 2.480 kr  4.000 kr i rabatt
Ordinarie pris  6.480 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

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

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


