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UR INNEHÅLLET 

• Hur anpassas verksamhetens processer, service och tjänster till medborgarnas  
krav och behov?

• Förändringsresan – så går du från verksamhetsfokus till kund- och servicefokus
• Att mäta och följa upp medborgarservice – hur skapas strukturer för ständiga  

förbättringar?
• Så blir kontaktcenter och medborgarservice en motor för hela  

verksamhetsutvecklingen

EN VÄG IN – FÖRÄNDRINGSLEDNING FÖR ÖKAD  
INNOVATION OCH SMARTARE MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN
Under ledning av Eva Gustavsson och Sophia W Renemar

BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARPLATSER – ANMÄL DIG IDAG!
www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

Arrangeras av

NATIONELL  
KONFERENS  
23-24 JANUARI 
STOCKHOLM
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MÅNDAG 23 JANUARI 2017

08:30 Registrering med morgonkaffe, smörgås och 
nätverkande

09:00 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 service-
designföretaget 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 kund-
upplevelser. Han är även författare till boken ”Kundupplevelse: varför 
vissa organisationer lyckas och andra inte”. Bland Transformator 
Designs kunder finns bland annat Försäkringskassan, System-
bolaget, Arbetsförmedlingen, Bilprovningen och Stockholms läns 
landsting.

AKTUELL FORSKNING
09:50 Forskningsprojekt – kommunala servicecenter i 
Sverige
• Hur upplevs användarvänligheten av medborgare och  

medarbetare i kommunen?
• Vilka lärdomar drar vi av servicecentrets kommunövergripande 

organisering och kommunikation?
• Vad finns det för erfarenheter och lärdomar från liknande projekt 

i andra kommuner i Sverige och utomlands och vad utmärker 
Örebro kommuns servicecenter jämfört med andra projekt?

Ann-Catrin  
Kristianssen  
Universitetslektor  
Örebro universitet 

Patric Klaremo
Enhetschef  
Servicecenter
Örebro kommun

Örebro universitet har under två år följt Örebro kommuns arbete 
med implementering och utveckling av kommunens servicecenter. 
Syftet med forskningsprojektet var att studera genomförandet av 
Örebro kommuns servicecenter med avseende på styrning,  
organisation och användarvänlighet. Nu är forskningsprojektet 
avslutat och på denna föreläsning kommer du att få ta del av de 
viktigaste resultaten presenterade från både det teoretiska och 
praktiska perspektivet.

10:40 Kaffe och nätverkande 

PRAKTIKFALL
11:10 Att driva förändring – så blir KC drivkraften  
och verktyget för hela organisationens verksamhets-
utveckling 
• Hur anpassas verksamhetens processer, service och tjänster till 

medborgarens krav och behov?
• Så skapar du ett ägandeskap där alla utförare ser sig som  

medproducenter för ökad kundnöjdhet
• Hur skapas synergieffekter genom att arbeta på tvären över 

verksamhetsgränserna?
• Så kan du på bästa sätt nyttja befintliga resurser, verktyg och 

strukturer på ett effektivt sätt för att utveckla medborgarservicen

Gudrun Paulsdottir
Enhetschef Eskilstuna direkt
Eskilstuna kommun

I november 2014 tog kommunstyrelsen i Eskilstuna beslut om  
att införa ett kontaktcenter med syfte att förbättra bemötandet och 
tillgängligheten till kommunens tjänster och service. Gudrun  
rekryterades som enhetschef och har varit med och drivit detta 
förändringsprojekt sedan start. Gudrun har sin bakgrund i hög-
skolesektorn där hon arbetat i över 20 år med internationalisering, 
strategiimplementering och projektledning som expertis. På denna 
föreläsning får du ta del av hur du låter kontaktcenter bli drivkraften 
och verktyget för hela organisationens verksamhetsutveckling. 

12:00 Lunch och nätverkande

PRAKTIKFALL
13:00 Att skapa en tillgänglig medborgarservice för 
alla – ledarskapet bakom
• Vad menas med tillgänglighet för medborgarna?
• Framtida tillgänglighet – vad förväntas och hur blir vi tillgängliga i 

det som efterfrågas?
• Vad krävs av dig som ledare för att skapa, driva och utveckla en 

tillgänglig medborgarservice

Anna Flink
Områdeschef försörjningsstöd, tidigare chef  
för kontaktcenter
Södertälje kommun

Anna har som chef för Södertälje kommuns kontaktcenter utöver 
sitt uppdrag att driva och vidareutvecklat kontaktcenters verksam-
het även ansvarat för Södertälje kommuns digitaliseringsarbete. 
Genom att dra nytta av digitaliseringens möjligheter och strategier 
för uppbyggnad av ”en väg in” har ett stort förändringsarbete av 
kommunens verksamhet och processer genomförts för att öka 
tillgängligheten och servicegraden till medborgarna. Anna drivs av 
att skapa behovsstyrda flöden som kopplas till både kund och orga-
nisation. Att skapa god service och gott bemötande kräver modet 
att ta reda på vad medborgarna önskar och hur det i sin tur behöver 
organiseras utifrån det. Ta del av hur Anna skapat det mod och det 
ledarskap som krävs för att vända en organisation och skapa framti-
dens smarta och tillgängliga medborgarservice. 

PRAKTIKFALL 
13:50 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?
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• 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

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 
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.

14:40 Kaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL 
15:10 Strategiskt kvalitetsarbete för bemötande och 
kommunikation i världsklass
• Så arbetar vi med bemötandefrågor och förstärker en kultur där 

kunderna är i centrum
• Hur skapar vi förutsättningar för och tar tillvara på  

engagemanget hos medarbetarna?  
• Så skapar vi möjligheter för kontinuerligt lärande och  

kompetensutveckling
• Att använda verksamhetens resurser så effektivt som möjligt  

– så utvecklar vi verksamheten utifrån uppföljningar, resultat, 
analyser och aktiv omvärldsbevakning

André Isaksson  
Enhetschef 
Stockholms stad

 

Kontaktcenter Stockholm har vunnit Kvalitetsutmärkelsen 2015 
som är Stockholms stads eget årliga pris för att uppmärksamma, 
belöna och rikta ljuset mot framgångsrik verksamhetsutveckling i 
staden. I motiveringen lyfts att verksamheten har kommit långt i sitt 
strategiska kvalitetsarbete där innebörden av ett aktivt medarbe-
tarskap är tydligt och bemötande och kommunikation är i fokus. 
Under denna föreläsning kommer du att få ta del av hur KC i Stock-
holm systematiskt arbetat med både ledar- och medarbetarskap 
med gemensam värdegrund och förhållningssätt för att skapa bästa 
möjliga kvalitet och service. 

PRAKTIKFALL
16:00 Framtidens smarta medborgarservice – så tar 
du ett helhetsgrepp för en bättre medborgarservice
• Livshändelser – hur ser vardagen ut för medborgarna och vad 

innebär det för kommunen?
• Framtidsspaning – vilka krav kommer medborgarna ställa på oss 

om några år?
• Hur tar du ett helhetsgrepp över digitaliseringen för ökad  

effektivitet och bättre service?

Lina Rudin
Projektledare och IT-strateg
Lunds kommun
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Lina Rudin arbetar som IT-strateg med särskilt fokus på medbor-
garservice. Det innebär ett väldigt brett område där tjänster såsom 
e-tjänster, webb, telefoni och ärendehanteringssystem med mera 
finns. Tidigare har Lina bland annat arbetat med kommunens 
sociala medier och startade då en Facebookgrupp, Sociala medier 
i offentlig sektor, som idag har nästan 6000 medlemmar och är full 
av intressanta diskussioner där människor hjälps åt. Lina brinner för 
att få offentlig sektor att jobba smartare, tillsammans.

PRAKTIKFALL 
16:50 Det digitala kundmötet – hur vill era  
medborgare och kunder möta er?
• Kanalstrategi och digital transformation hos en av Sveriges 

största kundtjänster
• Sveriges bästa digitala kundtjänst – viktiga framgångsfaktorer, 

erfarenheter, tips och råd
• Om att skapa enkelhet, transparens och rätt förväntansnivå
• De tio hetaste trenderna inom kontaktcenter – så framtidssäkrar 

du din kundtjänst

Jonas Fogelberg 
Specialist customer  
experience management 
Telia Company

Emanuel Solli 
Head of digital contact 
center  
Telia Company

Telias online-kundtjänst har nyligen vunnit pris som Sveriges bästa 
digitala kundtjänst och på denna föreläsning kommer Emanuel  
Solli att berätta om framgångsfaktorerna bakom vinsten. Jonas 
Fogelberg som varit verksam i telekombranschen sedan 1994 och 
är idag en av Telias mest framstående experter inom customer 
experience management. Med erfarenhet från 300 nordiska  
organisationer kommer du att få ta del av de viktigaste trenderna  
för att skapa morgondagens kundmöten.

17:30 Konferensens första dag sammanfattas och 
avslutas

17:40 Välkommen på mingel

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

 

TISDAG 24 JANUARI 2017

08:00 Kaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
08:30 Servicewebben, e-tjänster och invånarna först 
– så förenklar vi invånarnas vardag och förbättrar 
servicen
• Webbstrategier för en bättre medborgarservice – så utvecklas 

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

• Ny webb kräver nya arbetssätt – vad är viktigt för att lyckas?
• Effektmål – så skapas en bättre service till medborgarna som 

samtidigt minskar belastningen på kommunens tjänstemän
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Många kommuner står inför gigantiska framtida utmaningar vad gäller 
välfärdens finansiering, åldrande befolkning och ett växande rekryte-
ringsbehov. 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 ekvation. Med ledord som 
förenkla, förbättra och effektivisera startar Martin Andreae nu upp sitt 
tredje kontaktcenter som kommundirektör i Norrköping, innan det i 
Södertälje och Jönköping. Tidigare har Martin arbetat bland annat i 
regeringskansliet och landstingsförbundet. Under denna föreläsning 
får du ta del av hans summerade lärdomar vad gäller utveckling av 
kontaktcenterverksamhet och vad det innebär för kommunens verk-
samhet i ett större perspektiv.
 
KEYNOTE SPEAKER
11:30 Så blir du redo att hantera de digitala  
medborgarna
• Så förbättrar du medborgarinteraktionen med digitalisering och 

analys
• Citizen Intelligence – så sätter du medborgaren i centrum genom 

insikter utifrån automatiserade processer 
• Fem fokusområden till bättre medborgarservice – både för  

medborgaren och den offentliga aktören

Niklas Huss
Digital expert & Consultant - Strategy, Innovation,  
Analytics & Architecture 
SAS Institute 

Niklas Huss arbetar som expert och rådgivare på SAS Institute och 
arbetar med att stötta offentlig sektor att skapa bättre service  
och effektivare verksamheter. Han har lång erfarenhet av att driva 
digitaliserings- och förändringsprojekt och har tidigare arbetat på 
Skatteverket i 12 år där han bland annat varit ansvarig för  
utvecklingen av Skatteverkets framtida processer. Fokus har varit 
på kunden/medborgaren i syfte att öka effektiviteten internt samt 
förstärka förtroendet för myndigheten externt. Niklas är flitigt anlitad 
och mycket uppskattad talare inom digitaliseringens möjligheter. 

12:20 Moderatorn sammanfattar och avslutar  
konferensen 

12:30 Lunch och nätverkande

13:30 SEPARAT BOKNINGSBAR WORKSHOP

Sagt om tidigare konferenser:

”Många nya insikter, kontakter och en massa ny inspiration!”

”Mycket välordnat! Alla föredrag var mycket intressanta!”

”Aktuella frågeställningar, viktigt nätverkande och bra 
omvärldsbevakning!”

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

Jeannette  
Örjansdotter 
Chef digitala medier 
Norrtälje kommun

Therése Bäckström 
Kundservicechef  
Norrtälje kommun 

Superservice 2.0 är ett stort digitaliseringsprojekt i Norrtälje kommun 
med målsättning att skapa bättre service till kommuninvånare och 
effektivare arbetssätt internt genom förbättrade digitala flöden. 
Befintliga tjänster förbättras och vidareutvecklas samtidigt som nya 
tjänster utvecklas. Servicewebben norrtalje.se har blivit väldigt upp-
märksammad och hyllad. Internetworld korar årligen den svenska 
webbens främsta sajtbyggen och digitala upplevelser. 2015 var 
Norrtälje en av fem nominerade inom kategorin kommuner, så även 
2016! Under denna föreläsning får du ta del av hur Norrtälje skapar 
deras Superservice 2.0!

PRAKTIKFALL
09:20 Så stärker Arbetsförmedlingen sitt förtroende 
genom kund- och medarbetardriven verksamhets-
utveckling
• Bakgrunden till förtroendearbetet och vår förnyelseresa – så tar 

vi avstamp i utgångsläget 
• Så har vi utvecklat vår metodik för kund och medarbetardriven 

verksamhetsutveckling
• Så riggar vi organisationen för att möta alla ökade krav och 

förväntningar 

Caroline Enevold
Chef för kunddriven verksamhetsutveckling
Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har ett lågt förtroende hos svenska folket något 
som myndigheten arbetar hårt för att förbättra. Genom kunddriven 
verksamhetsutveckling och insikten av sambandet mellan kund-
resan och de interna processerna görs nu ett stort arbete för att 
stärka förtroendet både internt och externt. En förnyelseresa genom 
att förstå kundens behov, drivkrafter och beteenden och utveckla 
tjänster och service utifrån dessa samt att möta kunderna mer  
effektivt i sömlösa flöden är nu i full gång. På denna föreläsning får 
du ta del av hur du går från insikt till förbättring.

10:10 Kaffe och nätverkande 

SPECIELLT INBJUDEN 
10:40 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?
• 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 
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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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SEPARAT BOKNINGSBAR WORKSHOP

EN VÄG IN  
– FÖRÄNDRINGSLEDNING FÖR ÖKAD INNOVATION OCH SMARTARE  
MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN
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. För att lyckas krävs ett tvärorganisatoriskt förändringsarbete över  
verksamhetsgränserna och en förmåga att leda organisationen från ett verksamhetsperspektiv till ett medborgarperspektiv. Den  
snabba förändringstakten i samhället innebär samtidigt att du som ledare konstant behöver arbeta med innovation och utveckling  
för att säkerställa en smart medborgarservice, både idag och imorgon. Under denna workshop kommer du att få prova på metoder  
för hur du bygger upp och vidareutvecklar kontaktcenterfunktion och medborgarservice med innovation och stark förändringsledning.

UR INNEHÅLLET
• Vad är innovation och hur leder du ett systematiskt innovationsarbete?
• Övning i att göra en enkel situationsanalys utifrån den egna organisationen
• Förändringsresan – så går du från verksamhetsfokus till kund- och servicefokus
• Så arbetar du mer processinriktat för att skapa en gemensam och kundfokuserad ärendehantering
• Hur du organiserar verksamheten för en bra service och ärendehantering oavsett kanal – ägarskap, organisation, roller
• Hur kan du arbeta mer sammanhållet med kontaktcenter, webb och andra kanaler för en bättre kundupplevelse?
• Kommunikation för verksamhetsövergripande samarbete 
• Framtidens medborgarservice – så bygger du en innovationskultur som säkerställer ständig utveckling och förbättring

Workshopen tar utgångspunkt i en modell för att öka tillgängligheten till information och tjänster för medborgarna samt metoder  
för framgångsrik förändrings- och innovationsledning när det gäller att planera, implementera och vidareutveckla kontaktcenter  
och medborgarservice.  

Workshopen leds av 
Eva Gustavsson
Eva driver företaget RungKonsulter och har lång erfarenhet som chef, seniorkonsult och mentor inom såväl offentig  
verkamhet som privata näringslivet. Hon har över 25 års erfarenhet av att bygga upp och vidareutveckla kontaktcenter.

 
Sophia W Renemar
Sophia driver företaget Mindywork och har tidigare varit chef för kontaktcenter i Knivsta som hon byggt upp och  
vidareutvecklat. Sophia är en inspirerande förändringsledare med kunskaper i NLP och ledarskap.

 

Hålltider
13:30 Workshopen inleds
14:45 Kaffe och nätverkande
16:30 Workshopen avslutas
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Konferenskod: OFF1396

ANMÄLAN

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

MEDBORGARSERVICE I FRAMTIDENS  
SMARTA FÖRVALTNING

Tid 
Konferens 23-24 januari 2017 
Workshop 24 januari 

Plats 
Scandic Hasselbacken 
Hazeliusbacken 20 
Stockholm 
Tel: 08-517 343 00

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 23-24 januari   Workshop 24 januari

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 11 november Boka senast 22 december 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


