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• Hur anpassas verksamhetens processer och service för att matcha dagens och morgondagens behov?
• Att utifrån KC:s kundinsikter utveckla attraktiva och användarvänliga digitala tjänster och service som 

medborgarna verkligen vill ha
• Förändringsledning – så går du från verksamhetsfokus till kund- och servicefokus
• Servicewebb och användarnytta – så förenklar vi invånarnas vardag och förbättrar servicen 
• Så bygger du Kundcenter i toppklass – med både hög medarbetar- och kundnöjdhet

DIGITALISERA EFTER BEHOV 
Kundcentrerad digitalisering för bättre service och tjänster till medborgarna
Under ledning av Madlene Lindström, Digital expert/Senior service designer och  
Niklas Holm, Senior service designer, Transformator Design
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TISDAG 21 NOVEMBER

09:00 Registrering, kaffe och nätverkande

09:30 Ability Partner inleder konferensen och lämnar 
över till moderatorn och förste talaren.
 
KEYNOTE SPEAKER
Kundfokuserad kommun och myndighet med högt 
förtroende – vad krävs för att lyckas?
• 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?
• 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
Transformator design

Daniel Ewerman är kundupplevelseexpert och grundare av 
servicedesignföretaget Transformator Design. Med hjälp av 
designmetoder designar Transformator Design tjänster utifrån 
kund och hjälper organisationer till kundcentrering. Med 15 års 
erfarenhet är Daniel en av Europas främsta experter när det 
kommer till att skapa kundupplevelser. Han är även författare till 
boken ”Kundupplevelse: varför vissa organisationer lyckas och 
andra inte”. Bland Transformator Designs kunder finns bland 
annat Försäkringskassan, Systembolaget, Arbetsförmedlingen, 
Bilprovningen och Stockholms läns landsting.

10:20 Kaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
Kundcentrerad digitalisering
10:50 Förändringsresan – så går du från 
verksamhetsfokus till kund- och servicefokus
• Kundcentrerad digitalisering – så anpassas vårt erbjudande och 

vår service efter kundernas behov 
• Det digitala kundmötet – hur går man från krångligt och svårt till 

enkelt och smidigt? 
• Efterlevnadsguiden – tre myndigheter i samverkan i 

förvaltningsgemensam tjänst 

Pia Rydqvist 
Projektledare 
Pensionsmyndigheten 

Pia Rydqvist är uppdragsledare för att stärka kundcentreringen 
inom Pensionsmyndigheten och stödjer myndigheten genom 
samskapande tjänste- och verksamhetsutveckling och 
implementering av ett kundbehovsdrivet arbetssätt. Pia har mer än 
22 års erfarenhet av att vara chef och ledare inom statlig sektor. 
Under dessa år har hon bl.a. etablerat tre kundtjänster, arbetat 
med kunddriven verksamhetsutveckling på Arbetsförmedlingen och 
numera med kundcentrerad digitalisering på Pensionsmyndigheten. 
Under detta anförande kommer Pia att berätta om hur Pensions-

myndigheten tar sig an den utmaning som krävs för att gå från en 
verksamhetsfokuserad till en servicefokuserad myndighet.

PRAKTIKFALL
11:40 Så bygger du Kundcenter i toppklass – med 
både hög medarbetar- och kundnöjdhet
• Medarbetarskap, ledarskap och internt samarbete - vad är viktigt 

för att skapa en stadig grund att bygga vidare på? 
• Hög medarbetar- och kundnöjdhet – vart börjar man och hur 

lyckas man med båda? 
• Hur skapas tydlig och direkt uppföljning genom att målsätta 

personalen på hur nöjda kunderna är – i realtid? 
• Kundcentrets del i den övriga organisationen - hur skapas en 

kultur av stolthet, arbetsglädje och energi?
• Hur behåller man sina medarbetare och gör kundcenter till en 

arbetsplats att stanna kvar på?
 

Mathias Norderstål
Verksamhetschef kund- och medlemsservice 
HSB Stockholm

Mathias har i nästan sju år arbetat som verksamhetschef på SPPs 
Kundservice som han varit med och byggt upp från grunden. 
Där har han byggt upp ett kundcenter i toppklass med både hög 
medarbetarnöjdhet och kundnöjdhet som ligger i absolut högsta 
klass i Sverige - oavsett bransch. SPPs kundservice har vunnit 
”Sveriges bästa Kundservice” inte mindre än fyra gånger.  Dessutom 
har Mathias blivit nominerad som ”Årets Framtidschef 2016” för ett 
uthålligt ledarskap som stärkt den interna stoltheten och resulterat i 
ett ökat kundfokus, inte bara i teamet utan i hela företaget. Mathias 
har lång erfarenhet av ledarskap inom kundservice och arbetar 
idag som verksamhetschef för kund- och medlemsservice på HSB 
Stockholm. 

12:30 Lunch och nätverkande

PRAKTIKFALL
Målstyrning och kvalitetsarbete
13:30 Att mäta och följa upp medborgarservice – så 
skapas strukturer för ständiga förbättringar
• Var, när och hur skapar vi ett värde för våra medborgare och när 

gör vi det inte?
• Hur skapas hållbara strukturer för uppföljning som säkerställer 

kvalitet och utveckling?
• Hur kan du undanröja systemfel och förbättra förutsättningarna 

för dina medarbetare?
• Lean KC – så minskar du slöseri och sänker kostnader med 

Lean i dina KC-processer

Att utifrån KC:s kundinsikter utveckla digitala tjänster 
och service som medborgarna verkligen vill ha
• Hur skapas smarta och dynamiska tjänster som hjälper och 

guidar användaren att utföra sitt ärende?
• Framtidens medborgarservice – så tar du ett helhetsgrepp för 

ökad effektivitet och en bättre medborgarservice

André Hagberg
Avdelningschef Verksamhetsstöd och Medborgarservice 
Järfälla kommun

André Hagberg har jobbat som chef för kommunal kundservice och 
kontaktcenter sedan 2002 och har lång och gedigen erfarenhet 
av att starta, driva och utveckla kontaktcenter. Han brinner för att 
bedriva en verksamhet som är fokuserad på slutanvändaren och att 
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göra det så kostnadseffektivt och kvalitetsmässigt bra som möjligt. 
Under denna föreläsning kommer du att få hans bästa tips för hur 
du bör mäta och följa upp din medborgarservice på ett smart sätt 
som skapar kvalitet och utveckling i rätt riktning. Dessutom får du ta 
del av hur Järfälla tar vara på kundinsikterna från KC för att utveckla 
digitala tjänster som medborgarna verkligen behöver och vill ha.

PRAKTIKFALL 
14:30 Servicewebb och användarnytta – så förenklar 
vi invånarnas vardag och förbättrar servicen
• Webbstrategier för en bättre medborgarservice – så utvecklar 

vi huddinge.se för att nå effekt i både kommunikations- och 
serviceuppdraget 

• Innehållsmetoderna som utgår från användarnas behov och gör 
det enklare för besökaren

• Så arbetar vi med kund- och invånarfokuserad service och 
verksamhetsutveckling

 
Erik Ferenius
Chef servicecenter
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. Erik 
arbetade tidigare som ansvarig för digitala medier och var med och 
drev ett intensivt innehålls- och klarspråksarbete i samband med 
utvecklingen av kommunens nya webb som lanserades i januari 2017. 
Numera arbetar han som chef för Huddinge kommuns servicecenter 
och brinner för att utveckla kommunens digitalisering och förenkla och 
effektivisera kommunens arbetssätt i syfte att avlasta förvaltningarna 
samt att bidra till ett kanaloberoende servicetänk. 

15:00 Kaffe och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE 
Från verksamhetsfokus till kund- och servicefokus
15:30 Förändringsledning – så skapas mandat och 
mod att förändra i en förvaltande organisation
• Om komplexiteten i att gå från traditionell kommunal verksamhet 

till kund- och servicefokus – vad krävs för att lyckas?
• Hur skapas mandat och mod att förändra i en förvaltande 

organisation? 
• Delaktighet och sponsorskap – hur får du med dig 

förvaltningarna på tåget?
• Hur kan du på bästa sätt nyttja befintliga resurser, verktyg och 

strukturer för att utveckla medborgarservicen på ett effektivt sätt?
• Hur driver du förändringen vidare för att säkerställa fortsatt 

framgång utan stagnation och tillbakagång?

Eva Gustavsson
Seniorkonsult inom KC-utveckling
RungKonsulter

Snabba förändringar i samhället och invånarnas ökade 
förväntningar på den kommunala servicen ställer stora krav på 
att leverera information och tjänster till medborgarna – på helt 
nya sätt. Att gå från verksamhetsfokus till servicefokus kräver ett 
tvärorganisatoriskt förändringsarbete över verksamhetsgränserna. 
Men hur skapas det mandat och mod som krävs för att lyckas? 
Under denna föreläsning kommer du få ta del av Evas samlade 
erfarenheter av att ha startat upp och vidareutvecklat ett fyrtiotal 
kommunala kontaktcenter. Hon har över 25 års erfarenhet av 
utveckling av kontaktcenter, som chef, seniorkonsult och mentor 
inom såväl offentlig verksamhet som privata näringslivet. 
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EXPERTANFÖRANDE
Omvärldsanalys och trendspaning
16:20 Framtidens medborgarservice – hur anpassas 
verksamhetens processer och service för att matcha 
dagens och morgondagens behov?
• Den digitala transformationen – är du redo att hantera de digitala 

medborgarna?
• Vilka nya krav ställs på serviceutbudet i kund- och 

medborgarkontakten i offentlig medborgarservice?
• Hur anpassas verksamhetens processer, service och tjänster till 

medborgarens krav och behov?
• Framtidsspaning – vilka krav kommer medborgarna ställa på oss 

om några år?
• De hetaste trenderna inom kontaktcenter – så framtidssäkrar du 

din kundtjänst

Patric Klaremo
Seniorkonsult och rådgivare
Millwater AB

Hur anpassas verksamhetens processer, service och tjänster till 
medborgarens krav och behov, både idag och imorgon? Vad krävs 
för att utveckla värdeskapande medborgarmöten för en långsiktigt 
hållbar offentlig service - i världsklass? Patric har 12 års erfarenhet 
av utvecklings-uppdrag inom kund- och medborgarservice och 
har under dessa år samlat på sig väl beprövade modeller, metoder 
och verktyg för att identifiera nuläge och utifrån det kartlägga vilka 
resurser som behövs för att verksamheten ska kunna utvecklas till en 
värdeskapande funktion och organisation. Under den senaste tiden 
har Patric riktat 
blicken utåt för att omvärldsbevaka och trendspana kring medborgar-
service och kundupplevelse av offentlig service och under denna 
föreläsning kommer du att få ta del av hans viktigaste upptäckter för 
att framtidssäkra din medborgarservice.

17:10 Konferensen sammanfattas och avslutas 

17:15 Välkommen på mingel

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

 

ONSDAG 22 NOVEMBER

08:30 Kaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
09:00 Så utvecklar Helsingborgs stad sin 
servicekultur genom stadsgemensam servicepolicy
• Att komma igång och driva ett långsiktigt och fortlöpande arbete 

med att utveckla servicekulturen – var börjar man?
• Kundresemetoden – erfarenheter av fyra stora piloter på vanliga 

kundresor i olika delar av den kommunala verksamheten
• Går det att hitta ett kommunalt sätt att arbeta med kundresor? 

– så kan serviceupplevelsen förbättras genom att hitta 
verksamhetens förbättringspotential utifrån kundresekartan och 
goda exempel 

• Så underlättar vi för chefer och medarbetare i det löpande 
arbetet mot en utvecklad servicekultur

• Mätning och uppföljning – hur lirar kundresan med mål och 

MEDBORGARSERVICE I FRAMTIDENS SMARTA FÖRVALTNING
KONFERENS 21-22 NOVEMBER 2017 • STOCKHOLM



• Hur möter du den oro och den kritik som uppstår när man gör 
en förändring som denna?

• Om att stuva om ansvar i organisationen – så får du med dig 
förvaltningscheferna

• Och så den svåra frågan, finansieringen – hur löser du 
ekvationen med förbättrad kvalitet utan att det kostar mer?

• Så minskas kostnaderna för den totala ärendehandläggningen
• Så blir KC, e-förvaltning och e-tjänster den självklara vägen till 

ökad tillgänglighet

Martin Andreae
Kommundirektör  
Norrköpings kommun 

Många kommuner står inför gigantiska framtida utmaningar vad 
gäller välfärdens finansiering, åldrande befolkning och ett växande 
rekryteringsbehov. Samtidigt ökar kravet från medborgarna på 
tillgänglighet, service och ett ordnat samhälle med hög kvalitet på 
alla tjänster som erbjuds. Detta är utmaningar som kräver smartare 
arbetssätt då det gäller att rationalisera och effektivisera på ett sätt 
som skapar mer kvalitet utan att kosta mer. På denna föreläsning 
får du ta del av hur kontaktcenter blivit lösningen på denna ekva-
tion. Med ledord som förenkla, förbättra och effektivisera startar 
Martin Andreae nu upp sitt tredje kontaktcenter som kommundi-
rektör i Norrköping, innan det i Södertälje och Jönköping. Tidigare 
har Martin arbetat bland annat i regeringskansliet och landstingsför-
bundet. Under denna föreläsning får du ta del av hans summerade 
lärdomar vad gäller utveckling av kontaktcenterverksamhet och vad 
det innebär för kommunens verksamhet i ett större perspektiv.
 
KEYNOTE SPEAKER
11:40 Offentlig förvaltning som kundfokuserad och 
digitaliserad serviceorganisation
• Vad innebär egentligen kraven på ökad öppenhet, tillgänglighet och 

service? 
• Vad kommer att krävas för att kunna erbjuda en både effektiv och 

god service i framtiden? 
• Hur kan internet och digitalisering bidra till ökad effektivitet,  kvalitet 

och kundfokusering? 
• Automatisering vs det mänskliga och personliga  

Bo Dahlbom  
Professor  
IT- universitetet Göteborg  

Digitaliseringen förändrar samhälle och näringsliv. Snabb teknisk 
utveckling, sociala medier, delningsekonomi, internet of things, big 
data, nya aktörer, nya affärsmodeller, osv. Men vad innebär digitali-
seringen för kommunerna? Hur fort går förändringen och hur omfat-
tande blir den?  Bo Dahlbom är en känd debattör och föreläsare 
om digitaliseringens betydelse bland annat inom offentlig sektor och 
tjänsteutvecklingen. Han är IT-professor vid Göteborgs universitet, 
forskningschef vid Sustainable Innovation, styrelseordförande i Ak-
tivering, ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, och 
mångårig rådgivare till regeringen i IT-politiska frågor.

12:30 Moderatorn sammanfattar och avslutar 
konferensen

12:30 Lunch och nätverkande

13:30 Separat bokningsbar workshop

aktiviteter i balanserade styrkort? Hur kan vi följa upp att vi lever 
upp till serviceupplevelserna?

Malin Johnsson
Projektledare Servicepolicy
Stadsledningsförvaltningen, Helsingborgs stad

Förväntningarna på bra service från offentlig sektor växer och det 
krävs idag mer än någonsin för att skapa en bra serviceupplevelse. 
För många organisationer innebär övergången till ett serviceper-
spektiv en stor kulturell förändring som kräver omfattande och 
långsiktiga insatser för att lyckas. Helsingborgs stad har kommit 
långt i denna utveckling och under denna föreläsning kommer du 
att få ta del av hur de skapar strukturer för ett långsiktigt och fortlö-
pande arbete med att utveckla servicekulturen i Helsingborgs stad. 
Malin var under 2013 med och startade upp Helsingborgs stads 
kontaktcenter, som vikarierande kontaktcenterchef och arbetar 
numera som projektledare för framtagning och implementering av 
en stadsgemensam servicepolicy för hela Helsingborgs stad.

EXPERTANFÖRANDE
Serviceakademin
09:50 Hur kan du arbeta med utbildning och 
kommunikation för att skapa ett bemötande i 
världsklass
• Bemötande och service – vad är skillnaden?
• Intryck som skapar avtryck – vad är det som hjälper och stjälper 

upplevelsen?
• Resan från luddiga vad till konkreta hur – så gör du policyn och 

styrdokument levande

Anna Theander
Verksamhetsutvecklare inom kommunikation
Great Consulting Nordic

Elin Algesten
Verksamhetsutvecklare inom kommunikation
Great Consulting Nordic

Kommuner är på framfart och med mängden kontaktcenterverksam- 
heter som slår upp dörrarna, vaknar också medvetenheten och 
nyfikenheten för vad som krävs för att gå från stel myndighets-ut-
övning till serviceinriktade verksamheter. Det är en resa att göra och 
det är ofta en utmaning. I en tid av digitalisering spelar bemötandet 
allt större roll, det gäller att kommunen får till en positiv bemötande-
upplevelse oavsett om medborgaren väljer att besöka oss ansikte mot 
ansikte, ringa, mejla, chatta, använda webben eller en e-tjänst. Anna 
Theander och Elin Algesten har 12 års erfarenhet av bemötandeutveck-
ling i såväl privat som offentlig sektor och byggde 2014 upp Örebro 
kommuns Serviceakademi, ett utbildningsprojekt med syftet att utveckla 
bemötandet i kommunens verksamheter, såväl internt som externt. 
Projektet blev en framgång och en förebild för många andra kommuner. 
Denna föreläsning kommer att ge dig konkreta tips och ögonöppnare 
för att utveckla kommunikationen och bemötandet mellan kollegor och 
mot kommunens medborgare.

10:20 Kaffe och nätverkande 

PRAKTIKFALL 
10:50 Så blir KC tillsammans med digitaliseringen 
lösningen på Sveriges kommuners framtida utmaningar
• Varför vill vi ha kontaktcenter? – Vad är vinsterna och hur byggs 

en framgångsrik verksamhet?
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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 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 evene-
mang 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 
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Digitalisera efter behov
Kundcentrerad digitalisering för bättre service och 
tjänster till medborgarna
Snabba förändringar i samhället och en ökad digitalisering ökar kraven på att leverera service och tjänster på ett helt nytt sätt. Fram-
gångsrika 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 orga-
nisationen. 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 medborgarna men även för medarbetare och organisation. Under denna workshop kommer du att få lära dig grunderna 
i att arbeta med kundcentrerad digitalisering av service och tjänster. Du får verktyg för att förstå kundresan och därmed skapa en empatisk 
digitalisering som utgår från verkliga behov, internt som externt. 

Så leder du framgångsrik digitalisering av medborgarservice genom att digitalisera efter behov
• Att vända inifrån och ut-perspektivet en gång för alla – hur kan vi på riktigt öka den interna förståelsen för kundens behov, problem  
 och förväntningar?
• Kundresan – hur anpassar du verksamheten, processerna och tjänsterna utifrån kundernas verkliga behov?
• Hur kan organisationer inom offentlig sektor samverka med sina invånare/kunder?
• Att minimera risker vid digitalisering och driva en träffsäker och värdeskapande digitalisering
• Att mäta effekter och värde – arbetsverktyg för att driva utvecklingen och förbättra kundresan

Workshopen leds av 
Madlene Lindström   
Digital expert/Senior service designer 
Transformator Design

Niklas Holm
Senior service designer
Transformator Design  

Transformator Design är ett av världens mest erfarna servicedesignföretag och hjälper organisationer inom både privat och offentlig sektor 
att designa tjänster och organisationer utifrån kundernas behov. 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.

Hålltider
13:30  Workshopen inleds
14:45  Kaffe och nätverkande
16:30  Workshopen avslutas
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Konferenskod: OFF1449

ANMÄLAN

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

MEDBORGARSERVICE I FRAMTIDENS  
SMARTA FÖRVALTNING

Tid 
Konferens  
21-22 November 2017 
Workshop 22 november

Plats 
Piperska Muren 
Scheelegatan 14 
Stockholm 
Tel 08-545 538 30

Fyra sätt att anmäla sig 
Webb:  www.abilitypartner.se

mail:  bokning@abilitypartner.se

Tel:  08-694 91 00 

Post: Ability Partner 
 Telegrafgränd 5 
 111 30 Stockholm

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning 
efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 10%.

Avbokningsvillkor
Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega. 
Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full av-
gift. Vid avbokning 2-4 veckor innan konferenstillfället erhålls ett värdebevis 
som kan användas som betalning på någon annan av Ability Partners  
konferenser. Därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning 
tas en administrativ avgift på 500 kr.

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

Boende i Stockholm
Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden ”Ability Partner” när 
du bokar dig så erhåller du rabatt.
Mornington Hotel, Nybrogatan 53. Tel: 08-507 330 00
Freys Hotel, Bryggargatan 12. Tel: 08-506 214 00
Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: 08-517 517 00 
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken. 

 Konferens 21-22 november   Workshop 22 november

Förnamn Efternamn  e-post 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

PRISER / PERSON Boka senast  6 oktober Boka senast 10 november Ordinarie pris

Konferens  6.480 kr 6.980 kr 7.980 kr

Workshop 2.980 kr 3.480 kr 3.980 kr

Konferens + workshop 7.960 kr 8.960 kr 9.960 kr

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 6.980 kr för konferens + workshop eller 5.980 kr för  
konferens, per person.

1.500 kr rabatt

1.000 kr rabatt

4.000 kr rabatt

1.000 kr rabatt

500 kr rabatt

3.000 kr rabatt
2.000 kr rabatt


