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Kvalitetsmässan är årets största, och viktigaste, mötesplats för alla 
som arbetar med att utveckla de offentliga verksamheterna. Det 
gäller tjänstemän och förtroendevalda, men även företag och före-
bilder som bidrar till att Sveriges offentliga verksamheter i många 
avseenden är världsledande.

Kvalitetsmässan ger dig tillgång till det du behöver för att 
efter tre dagar i Göteborg kunna åka hem och skapa en ännu 
bättre verksamhet. Våra fem nationella utmärkelser bidrar 
till att konferensprogrammet erbjuder en uppsjö av goda 
idéer och framgångsrika exempel på utveckling. 
Utmärkelserna  
fungerar som en utvecklingskatalysator för kommuner, 
landsting, regioner och statliga myndigheter som redan 
är i framkant och som gärna delar med sig av sina 
erfarenheter.

Som vanligt erbjuder vi deltagarna en helhets upplevelse. 
Toppolitiker blandas med innovativa nytänkare, forskare 
med toppchefer och utvecklingsmänniskor från hela 
Sverige med personer från övriga världen som bidrar 
till att lyfta blicken globalt.

Välkommen till Göteborg och Kvalitetsmässan den 
14 –16 november och bli en del av den självklara 
mötesplatsen för offentlig sektor.

  

Henrik Edman, vd Kvalitetsmässan

Den självklara  
mötesplatsen för  
offentlig sektor

Finansminister 
Magdalena Andersson, 
är invigningstalare på 

Kvalitetsmässan
tisdag 14 november.



Tema: Det nya Sverige
Sverige är ett land i snabb omvandling – på många sätt. Den svenska välfärden förändras i takt med 
nya tider, nya utmaningar och nya möjligheter. Digitalisering, innovationer och nya idéer för bättre 
verksamheter är en förutsättning för att behålla en välfärd i världsklass. Men det kräver ständig 
utveckling i snabbare takt än någonsin, och dessutom den kanske tuffaste utmaningen av alla: att få 
det att hända.

KONFERENSPROGRAMMETS  
DELTEMAN 2017 ÄR:

DET SMARTARE SAMHÄLLET

Det smarta samhället associeras ofta med digitalisering och 
teknik. Men det är mycket mer än så. Det är en fråga om  
migration, arbetsmarknad, integration, hållbarhet och tillväxt. 
Det är en fråga om att skapa rätt förutsättningar i alla de 
delar som bidrar till en gynnsam svensk framtid. Som bidrar 

till att Sverige bygger det smartare samhället.

LEDARSKAPETS UTMANINGAR

I en snabbt föränderlig värld ska man som ledare ändå 
ha en långsiktig strategi. Dessutom i en organisation 
med med arbetare från en ny generation med andra 
värderingar och förväntningar på arbetslivet. Ta del 
av insikter och verktyg för dig som ledare så du får 

medarbetarna och organisationen att utvecklas.

EKONOMI & STYRNING

Att styra verksamheter som finansieras av medborgarnas 
pengar är ett ansvarsfullt och ofta komplext uppdrag. Det 

behövs stabila och förutsägbara ekonomiska förutsättningar 
och samtidigt utvecklade styrmodeller som är i samspel med 

nya förutsättningar i omvärlden. Hur får vi det?

TRENDER, FRAMTID & DIGITALISERING

AI, IoT, VR och AR. Teknikbaserade trender som tillsammans 
med utvecklade innovationskulturer ger samhället och offentlig 
sektor möjligheter som inte funnits tidigare. Hur ska man då 
använda detta i sin verksamhet, och vad behöver man kunna 
själv för att förstå hur detta utnyttjas på bästa sätt?

SKOLANS MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

Utmaningarna för den svenska skolan är många. Samtidigt som 
kunskapsresultaten i svensk skola har vänt uppåt fortsätter 
ojämlikheten att öka. Är digitaliseringens möjligheter att skapa 
en bättre skola vägen framåt?

VÄLFÄRDSTEKNOLOGI UTVECKLAR VÅRD OCH OMSORG

Välfärdsteknologin står inte bara för dörren. Den har tagit 
 klivet in över tröskeln. Tekniken finns, viljan finns. Nu ska vi 
bara anpassa de komplicerade och komplexa vård- och 
omsorgssystemen efter de nya förutsättningarna. Och vem tar 
egentligen ansvaret för det?

POLITIK SOM MÖJLIGGÖRARE

Politiska ledare står ofta inför komplexa beslut som berör 
många människor och påverkar förutsättningarna för hela 
branscher. Här får du kunskap och inspiration som utvecklar 
och förbättrar dig i uppdraget som förtroendevald.



TISDAG 14 NOVEMBER – några axplock

Risker, utmaningar och möjligheter
Han förutspådde tidigt att Donald Trump skulle vinna president-
valet. Likaså att effekterna av hans seger inte skulle bli så allvarliga 
som många fruktade. Men långsiktigt ser det mer bekymmersamt 
ut. Risken för handelskonflikter är ett av de globala orosmolnen. 
Men det finns också ljuspunkter. Tillväxtekonomierna fortsätter växa 
vilket gör att de fattiga blir färre. Samtidigt finns där de geopolitiska 
hoten i form av terrorism och ökade spänningar mellan stormakter.  
I denna skakiga värld ska Sverige fortsätta utvecklas i rätt riktning. 
Vilka är då riskerna, utmaningarna och möjligheterna?

Anders Borg, f d finansminister, vice ordförande i Kinnevik och med 
uppdrag för World Economic Forum.

Det nya ledarskapet i Cabinet Office
I många organisationer tillskrivs ledarskapet avgörande betydelse när 
det kommer till att möta och hantera människor, kommunicera och 
hantera intressenter samt att säkerställa att de önskade resultaten 
nås.  Just nu sker en enorm transformation i ledarskapet och detta 
mycket på grund av digitaliseringens intåg och effekter. Att leda 
människor genom denna nya typ av förändring tar längre tid och är 
svårare att förstå. På Cabinet Office har man insett detta och infört 
ett ledarskap där man säkerställer att man har framtidens ledare på 
plats och att man får all personal att bli en del av transformationen.

John Manzoni, Chief Executive Cabinet Office, UK Civil Service.
Seminariespråk: Engelska.

Blockkedjan som en möjliggörare
Claudia Olsson föreläser om blockkedjan – tekniken som många tror 
kan möjliggöra en ny finansmarknad, en mer stabil världsekonomi men 
även stärkt demokrati, minskad korruption och ökad transparens. 
Claudia presenterar tekniken och går igenom såväl nutida som möjliga 
framtida tillämpningsområden samt olika case för hur tekniken 
implementerats inom såväl privat som offentlig verksamhet. Hon 
diskuterar även vilka effekter som användningen av blockkedjetekniken 
i större skala kan få för företag, individ och samhälle.

Claudia Olsson, expert på digitalt ledarskap och utsedd till  
”Young global leader” av World Economic Forum.

Sjukvården mår inte bra
Hälso- och sjukvården i Sverige blir bättre. Allt fler överlever t ex 
hjärtinfarkt, diabetes och cancer. Men det finns även en annan sida 
av vården. Med stängda vårdplatser, långa väntetider och brist på 
kompetent personal. Detta och mycket annat bidrar till att miss-
nöjet hos patienter och anhöriga ökar. 2016 mottog IVO över 15 % 
fler klagomål. Vilka är då lösningarna? Finns det överhuvudtaget en 
samsyn bland vårdens aktörer hur man ska gå tillväga och vad som 
ska prioriteras för att vända den här utvecklingen?

Hans Karlsson, direktör för avdelningen för vård och omsorg på SKL, 
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund, Ann-Marie 
Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska och Sofia Palmquist, vd  Capio 
S:t Görans Sjukhus.

Den uppfinningsrika offentliga sektorn
Urbanisering, globalisering och den demografiska utvecklingen 
kräver att offentliga verksamheter behöver tänka kreativt. Hur hittar 
vi nya uppfinningsrika verktyg som löser vardagsproblemen och 
utvecklar smarta välfärdstjänster? Innovationskraft i offentlig sektor 
upplevs av många som svårare då utmaningarna som ska lösas är 
komplexa och förutsättningarna annorlunda. Möt Håkan Lans, mannen 
som har utvecklat några av vår tids stora uppfinningar men som 
också tvingat in honom i rättsprocesser mot stora teknikföretag.

Håkan Lans, uppfinnare och hedersdoktor.

En Planet, ett system, 600 städer och Sverige
Vi bor på en flygande marknadsplats. På kort tid har vi förvandlat 
vår planet till en enda stor basar där alla praktiserar marknads-
ekonomi. Marknader för allt och överallt. Men det är en marknad där 
alla delar samma kunskap. Kunskapen är kollektiv och global men 
tillämpningen är individuell och lokal. Hur ser världen ut bortom de 
senaste trettio årens globalisering? Hur bygger man framgång och 
välstånd i den tsunami av ny kunskap som sköljer fram över jorden?

Kjell A. Nordström, framtidstänkare, författare och internationell 
 föreläsare.
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Ny riktning på svensk invandringspolitik?
Efter valet 2014 var det 7 partier med 87 % av rösterna som var 
någorlunda överens om vilken politik som borde föras, mot 1 parti 
med 13 % och helt annan politik. Men hösten 2015 förändrade den 
bilden. Nu kommer helt andra förslag på hur Sverige ska lösa de 
 problem som faktiskt finns. Problem på arbetsmarknad och bostads-
marknad. I utanförskap och segregation. Samtidigt ser många positiva 
effekter av invandring. Hur tar vi vara på dem? Hur arbetar man t ex  
i Växjö kommun som har som mål att bli Sveriges bästa integrations-
kommun?

Johanna Jönsson, talesperson för migrationsfrågor (C), Paula Bieler, 
talesperson för migrationsfrågor (SD) och Anna Tenje (M) kommun-
styrelsens ordförande Växjö m fl.

Åldersdiskriminering på arbetsmarknaden – finns den?
Är det ok att söka personer i jobbannonser ett visst åldersspann, 
t ex 25–35 år? Eller är det diskriminering? 2009 fick Sverige ett 
förbud mot åldersdiskriminering i arbetslivet men antalet anmälda 
fall har varit få. Innebär det att det är ett litet problem eller är det 
en del av ett mönster på svensk arbetsmarknad som de flesta av oss 
accepterar och därför ser som normalt? Alla skulle nog säga att det 
är viktigare med kunskap, erfarenhet och personliga egenskaper än 
ålder. Men hur är det i praktiken och vad kan man i så fall göra åt 
problemet med diskriminering pga ålder?

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman och Marianne Rundström, 
journalist och programledare m fl.

Den svenska arbetsmarknadens utmaningar
Svensk arbetsmarknad utvecklas starkt. Ändå finns det stora 
 utmaningar som ska lösas. Arbetslösheten är närmare 8 % och 
 samtidigt ropar många arbetsgivare efter fler personer att anställa. 
Kompetens utveckling, jobbmatchning och snabbspår är ord som 
återkommer, men vad innebär det i praktiken? Och hur skapar vi  
en fungerande arbetsmarknad även för de grupper som är över-
representerade i arbetslöshetsstatistiken?

Therese Guovelin, 1:e vice ordförande LO, Anna-Karin Hatt, vd Almega, 
och Fredrik Malm, arbetsmarknadspolitisk talesperson (L) m fl.

Chefsduellen
Att berätta för din medarbetare att hen underpresterar. Eller att tala 
om att hen luktar illa. Vilket är svårast att kommunicera som chef? 
Och hur gör man? Vi låter sex chefer argumentera för sina bästa 
 lösningar. Retorikproffset Elaine Eksvärd leder duellerna, och du som 
åskådare får vara domare. Vilken chef tycker du löser utmaningarna 
bäst?

Elaine Eksvärd, retorik- och kommunikationsexpert och  
Veronika Magnusson, ordförande Vision.
Seminariearrangör: Vision.

Hur digitaliserar vi våra myndigheter?
För två år sedan deltog Ardalan Shekarabi på Kvalitetsmässan där 
frågan var ”Hur digitaliserar vi våra myndigheter?”. För 15 år sedan 
när IT-boomen stod på topp var Sverige ledande i Europa när det 
gällde digitaliseringen av offentliga e-tjänster. Nu tillhör vi inte ens 
den bästa tredjedelen. Regeringens it-politiska mål är att Sverige ska 
vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. 
Kommer vi nå det målet? Efter 15 år av kräftgång är det många som 
undrar hur det ens ska gå till?

Ardalan Shekarabi, civilminister och Johan Dennelind, vd Telia 
Company m fl.
Moderator: Bo Dahlbom, IT-professor vid Göteborgs universitet.

Centerpartiet om Det nya Sverige
Hösten 2018 är det dags för svenska folket att säga sitt. Då är det val igen. Då ska vi välja 
hur vi vill att Sverige ska styras de kommande fyra åren. Hur Sverige ska utvecklas. Vilken 
riktning vi ska ta i olika frågeställningar. Hur vi vill att det nya Sverige ska se ut.

Annie Lööf, partiledare (C) utvecklar sitt partis syn på hur Sverige ska utvecklas för att bli 
”Det nya Sverige”.

Foto: Lina Nydahl
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ONSDAG 15 NOVEMBER – några axplock

Framtidens kommunikation
Det nya medielandskapet vänder upp och ned på gamla sanningar. 
Kommunikationen byter skepnad. Kanaler som Twitter, Youtube och 
Snapchat erbjuder helt nya möjligheter att nå framtidens meborgare. 
Kanske inte bara möjligheter, det kanske är enda sättet att nå den 
målgruppen? Vad kan offentliga sektorn lära av en av Sveriges mest 
kända youtuber?

Clara Henry, youtube-profil.
Samtalsledare: Per Schlingmann, författare och  
kommunikationsexpert.

Möt Sveriges DigitaliseringsKommun 2017
Framväxten av det digitala samhället erbjuder stora möjligheter för 
den enskilde, företag och organisationer. Utvecklingen innebär också 
möjligheter för Sveriges kommuner att bygga ett samhälle som för-
enklar vardagen, ökar delaktigheten och främjar innovationer. Digi-
taliseringen ställer krav på satsningar som tillgodoser privatpersoners 
och företagens förväntningar på smarta digitala välfärdstjänster och 
en kostnadseffektiv service med hög kvalitet. Möt den kommun som 
är bäst på att använda digitaliseringens möjligheter för att göra det 
enklare, öppnare och effektivare.

Bakom utmärkelsen står Sveriges Kommuner och Landsting, 
Kvalitetsmässan, Finansdepartementet, PwC, VINNOVA samt 
IT&Telekomföretagen.

Kvalitetsutveckling kräver ledarskap
Kvalitetsprofessionella har under lång tid fokuserat på strukturen  
av kvalitetsledningssystem och dess processer. Men utan den högsta 
ledningens fulla engagemang att etablera den rätta kulturen sker 
ingen utveckling. Konceptet kvalitetsutveckling måste också vara  
en del av verksamhetens strategi, där alla medarbetare ska förstå, 
vara engagerade och involverade. Det är endast om dessa tre huvud-
områdena fungerar tillsammans som ständiga förbättringar kan 
fungera. Lyssna till två ledarförebilder om detta viktiga budskap!

Tom Johnstone, ordförande, Husqvarna AB och tidigare vd AB SKF, och 
Leif Östling ordförande för Svenskt Näringsliv.
Seminariespråk: Engelska.

Det storartade ledarskapet
Som ledare har du uppdraget att hela tiden öka din organisations 
effektivitet och produktivitet. Det sker i samspel med medarbetarna 
genom att vara både intressant, inspirerande och skicklig på att 
mana till handling. Som chef behöver du kunna stimulera andras 
motivation och drivkraft. Det kräver att man kan kommunicera  
med övertygelse och trovärdighet. Välkommen till en presentation 
där du får insikt i hur du använder de sceniska uttrycksmedlen för 
en medveten och effektiv kommunikation.

Lena Ahlström, ledarutvecklare och vd med Lia Boysen och Jimmy 
Meurling båda skådespelare och scenspråkshandledare på 
Ledarstudion AB.

Ändrade fokus och nya arbetssätt
Många kommuner vittnar om att befintliga styrsystem blivit allt för 
komplexa och svåra att hantera. Mål- och resultatstyrningen utvecklas 
men organisationen börjar tappa förtroende för den. Borde det inte 
vara tvärtom? Andra kommuner talar om att man ändrar fokus mot 
t ex ett mer inkluderande och medskapande förhållningssätt. Men 
hur kan vi då förenkla våra styrsystem och anpassa dessa utifrån ett 
förändrat fokus? Lyssna till intressanta inspel som på olika sätt visar 
på att vi måste förändra våra styrsystem.

Morten Hyllegaard, BETA Udviklingsbureauet, Caroline Depui,  
kommunchef Hammarö, Annika Wallenskog, chefekonom SKL och 
Malin Aronsson, kommunchef Gislaved.
Moderator: Christine Feuk, projektledare SKL.

Framtidens Sverige
Sverige är i omvandling. Teknologi, demografiska förändringar och 
globaliseringen förändrar vårt land och förutsättningarna för 
offentlig verksamhet. Hur ser framtidens offentliga verksamheter 
ut? Hur möter vi förändringar i omvärlden? Vilka är de nya kraven 
på ledarskap, organisation och kommunikation? Möt två mycket 
erfarna personer med erfarenhet av allt från regeringsuppdrag till 
organisationsutveckling, offentliga verksamheter och utveckling av 
innovationskulturer.

Per Schlingmann, författare och kommunikationsexpert och  
Lisa Lindström, grundare och vd för designbyrån Doberman.
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Stoppa bidragen till bluff och extremism
Inhemsk extremism är en av våra största utmaningar där Social-
styrelsen rapporterar att var femte kommun eller stadsdel varit i 
kontakt med barn och ungdomar som involverats i våldsbejakande 
extremism, eller riskerar att bli det. Samverkan krävs mellan Säker-
hetspolisen, skolan och socialtjänst att dela information för att sätta 
in förebyggande åtgärder mot radikalisering och extremism. Fungerar 
bidragsrutinerna bra eller behövs det en översyn av kontrollfunktioner 
för att säkerställa att inga offentliga medel går till extremistiska 
verksamheter.

Sofie Löwenmark, frilansande skribent med fokus på bidragssektorn 
och Roger Haddad, rättspolitisk talesperson Liberalerna m fl.

Bostadsbristen hämmar utveckling
Dagens bostadssituation påverkar företags möjligheter att kunna 
rekrytera vilket hämmar utveckling och konkurrenskraft. Samtidigt 
har byggandet och planeringsprocesserna dominerats av ett fåtal 
stora bolag. Hur kan fler aktörer få möjlighet att bygga? Vad finns 
det för vettiga alternativ? Svaret kan inte vara ett nytt miljon program. 
Hur kan vi skapa flexibla bostäder som människor har råd att bo i? 
Och hur bygger man blandat och spännande, och samtidigt hållbart?

Peter Eriksson, bostadsminister, Robert Hannah, bostadspolitisk tales-
person, Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhälls-
byggnad på SKL och Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building.

Så kan artificiell intelligens vässa välfärden
I allt snabbare takt kommer ny teknik med självkörande bilar, digitala 
doktorer som kan ställa diagnoser träffsäkrare än människor och 
läromedel som anpassar sig individuellt efter varje elevs behov. Är 
svensk offentlig sektor redo att dra nytta av dessa möjligheter och 
hur kan vi göra det på bästa sätt?

Darja Isaksson, digitaliseringsstrateg, Åsa Zetterberg, sektionschef 
avdelningen för digitalisering SKL, Martin Lundqvist, partner McKinsey 
och Martin Andreasson (M), regionråd Västra Götalandsregionen.
Moderator: Per Mosseby.

Tillitsbaserad styrning
Sedan början av 1990-talet har begreppet New Public Management 
(NPM) kommit att bli synonymt med hur man styr och kontrollerar 
verksamheter inom den offentliga sektorn. Nu vill regeringen istället 
utveckla en tillitsbaserad styrning av det offentliga Sverige där syftet 
är att skapa större nytta och kvalitet för medborgarna. Vad innebär 
det för offentliganställda chefer och medarbetare?

Laura Hartman, ordförande Tillitsdelegationen m fl.

Möt Sveriges Modernaste Myndighet 2017
Den svenska statsförvaltningen av idag håller världsklass. Ändå finns 
det ett behov av att modernisera och effektivisera den statliga för-
valtningen ytterligare för att människor och företag ska få en bra och 
effektiv service. Uppdraget innebär ständig utveckling och ständiga 
förbättringar. Möt Sveriges Modernaste Myndighet 2017, den statliga 
myndighet som är bäst på väg i sitt samlade utvecklingsarbete.

Bakom utmärkelsen står Kvalitetsmässan, PwC, Saco- S och ST.

Moderaterna om Det nya Sverige
Hösten 2018 är det dags för svenska folket att säga sitt. Då är det val igen. Då ska vi välja 
hur vi vill att Sverige ska styras de kommande fyra åren. Hur Sverige ska utvecklas. Vilken 
riktning vi ska ta i olika frågeställningar. Hur vi vill att det nya Sverige ska se ut.

Anna Kinberg Batra, partiledare (M) utvecklar sitt partis syn på hur Sverige ska utvecklas  
för att bli ”Det nya Sverige”.

Partiledarna på Kvalitetsmässan
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TORSDAG 16 NOVEMBER – några axplock

Framtidens samhälle tar form i rymden
Den ökande urbaniseringen har stora likheter med livet för astronauter 
i rymdfarkoster och på månbaser. Rymdforskningen ger stora möjlig-
heter att hitta nya innovativa lösningar som ger hållbarare byggnader 
och städer. En rymdfärja eller en framtida månbas är något av det 
mest hållbara man kan tänka sig; nämligen ett slutet ekosystem! 
Syre, vatten, mat och andra förbrukningsvaror måste hushållas med 
och i största möjliga mån kunna återvinnas. Det går inte längre att 
gräva där vi står, nya tankesätt krävs för att driva på utvecklingen. 

Cecilia Hertz, rymddesignern med erfarenhet från NASA och grundare 
och VD av Umbilical Design samt kontrakterad av den europeiska 
rymd organisationen ESA som Space Technology Broker för Sverige.

Patienter som förbättrar vården
I USA har rörelsen #WeAreNotWaiting startat som en motreaktion 
på vårdens syn på patienter som enbart hjälpbehövande och resurs-
krävande. I Sverige samlas nu patienter som inte vill vänta under 
paraplyet ”spetspatienter”. En spetspatient är en patient eller när-
stående som vet, kan och vill mer än vården förväntar sig. Spets-
patienter utgår från sin egen situation och egenvård när de engagerar 
sig och deras arbete förbättrar vården för dem själva men även för 
andra patienter. Hur kan vården bättre möta deras behov?

Sara Riggare, doktorand i hälsoinformatik på Karolinska Institutet och 
spetspatient.

Mental träning resulterade i 14 OS- och VM-medaljer
Den tredje mars 2013 stannade Sverige upp när Johan Olsson vann 
VM-guld i femmilen efter en över tre mil lång solokörning. Detta är 
redan en svensk idrottsklassiker. Därefter tog Johan ytterligare ett 
OS-guld i Sotji. Nu är Johan bland de allra största vinteridrottarna 
genom tiderna. Men vägen dit har varit kantad av sjukdomar, skador 
och negativt tänkande. Utan det långvariga samarbetet med mentala 
tränaren/coachen Stig Wiklund hade Johan inte nått de fantastiska 
framgångarna. Vilka mentala verktyg kan man använda för att öka 
sin prestationsförmåga?

Johan Olsson, skidåkare med 14 medaljer i OS och VM och  
Stig Wiklund, mental tränare och coach.

Diginomics – transformation i allt högre hastighet
Digitaliseringen förändrar samhället och drivkrafterna i ekonomin. 
Nytt värde skapas i nätverk och företags värdekedjor, prismodeller 
och konkurrenssituationer ändras. Förändringen ställer höga krav  
på bättre utbildning och innovationer. Hur förbereder vi oss då för 
framtidens digitala ekonomi? Anna kommer att prata om digitali-
seringens möjligheter och utmaningar både utifrån ett samhälls-
ekonomiskt och organisatoriskt perspektiv.

Anna Felländer, digitaliseringsekonom och senior rådgivare.

Ledarskap i offentlig förvaltning
En ledarskapskurs för chefer i offentlig sektor som leder till ökad 
 förståelse för och kunskap om ledarskap. Dessutom med möjligheter 
till kunskaps- och erfarenhetsutbyte chefer emellan. Du får en 
inblick i vad som krävs av ett offentligt ledarskap, samt hur du blir 
framgångsrik som offentlig ledare. Vad är unikt för ett ledarskap  
i offentlig sektor jämfört med andra sektorer? En mikrokurs i två 
delar som varvar föreläsning med gruppövning och diskussion.  
I regi av Förvaltningsakademin, Södertörns högskola.

Kursledare: Jenny Madestam, lektor i offentlig förvaltning på 
Södertörns högskola.

Att styra med vision och förhållningssätt  
– i teori och praktik
Det är en stor utmaning att arbeta fram vision och förhållningssätt 
som verkligen blir styrande för organisationen. I april 2017 beslutade 
kommunfullmäktige i Lund med bred majoritet om ny vision och 
gemensamma förhållningssätt. Beslutet var ett resultat av ett effektivt 
och strukturerat samarbete mellan ledande politiker och kommunens 
ledningsgrupp som kännetecknades av tillit och dialog. Vad krävs för 
att arbetet med att skapa en gemensam vision och förhållningssätt 
ska bli framgångsrikt? Ta del av hur arbetet genomfördes i praktiken.

Sven-Martin Åkesson, konsult inom styrning och ledning, Anders Almgren, 
kommunstyrelsens ordförande, Anette Henriksson, kommundirektör 
och Mattias Hedenrud, ledningsstrateg, Lunds kommun.

Jenny Madestam Johan Olsson Farida Rasulzada Anna Felländer Sara Riggare
Foto: Christopher Kern

Bettina Kashefi

Cecilia Hertz
Foto: Sören Andersson



Kan man tävla om bättre hälsa?
USA:s hälso- och socialdepartement (HHS), är ett departement i 
USA:s federala regering med den primära uppgiften att skydda alla 
amerikaners hälsa och att tillhandahålla grundläggande mänskliga 
tjänster. Departementet står för stora förändringar där fokus har 
skiftats till att anamma innovativa lösningar tillsammans med externa 
aktörer för att nå sina mål. Genom att använda sig av innovations-
tävlingar har man lyckats nå stora framgångar när det kommer till 
att effek tivisera vården. Ta del av hur myndigheten lyckats få med-
arbetarna att se framtiden och nu aktivt deltar i förändringsprocessen 
med målet inställt på att skapa bättre tjänster för allmänheten.

Sandeep Patel, Open Innovation Manager HHS i USA.
Seminariespråk: Engelska.

Ekonomin i Sverige, Europa och världen
Världen har gått in i 2017 med hög beredskap för ett turbulent år. 
Det har gett oss förutsägbar oförutsägbarhet påverkat av bl a Brexit 
och USA:s nya färdriktning. Samtidigt befinner sig Sverige i hög-
konjunktur med en minskande arbetslöshet och en ökande tillväxt. 
Men risken för bakslag kan inte uteslutas. Vad kan vi förvänta oss 
framöver och vad ska vi ha beredskap för?

Anna Breman, chefekonom Swedbank, Bettina Kashefi, chefekonom 
Svenskt Näringsliv och Annika Wallenskog, chefekonom SKL.

Öka kreativiteten och minska stressen
Kreativitet och innovationer bidrar inte bara till ekonomisk tillväxt. 
Det leder även till bättre arbetsklimat och friskare personal. Vilka är då 
ingredienserna som behövs för att göra en organisation framgångsrik 
och lönsam samtidigt som personalen får utlopp för sin kreativitet 
och känner välbefinnande? Ta del av erfarenheterna och forskningen 
som identifierar de olika roller som behövs för att skapa denna typ 
av organisation. Seminariet avslutas med en workshop.

Farida Rasulzada, doktor i psykologi och lektor vid Lunds universitet.

Från design av offentliga serviceplattformar till 
design av hela service-ekosystem
Med teknikutveckling och ökat deltagande av intressenter har 
offentliga organisationer gått från att erbjuda fördefinierade tjänster 
till serviceplattformar som gör det möjligt för andra aktörer att skapa 
nya tjänster för brukarna. Portugals myndighet för hälsoinformation 
tillhandahåller information till patienter och läkare, men gör det 
också möjligt för företag att bygga på sin plattform för att utveckla 
nya tjänster. Vilka är utmaningarna när man ska utveckla ett helt 
service-ekosystem?

Lia Patrício, biträdande professor University of Porto.
Moderator: Bo Edvardsson, Centrum för tjänsteforskning. 
Seminariespråk: Engelska.

Vänsterpartiet om Det nya Sverige
Hösten 2018 är det dags för svenska folket 
att säga sitt. Då är det val igen. Då ska vi 
välja hur vi vill att Sverige ska styras de 
kommande fyra åren. Hur Sverige ska 
utvecklas. Vilken riktning vi ska ta i olika 
 frågeställningar. Hur vi vill att det nya Sverige 
ska se ut.

Jonas Sjöstedt, partiledare (V) utvecklar sitt 
partis syn på hur Sverige ska utvecklas 
för att bli ”Det nya Sverige”.

Kristdemokraterna om  
Det nya Sverige

Hösten 2018 är det dags för svenska 
folket att säga sitt. Då är det val 
igen. Då ska vi välja hur vi vill att 
Sverige ska styras de kommande 
fyra åren. Hur Sverige ska utvecklas. 

Vilken riktning vi ska ta i olika 
fråge ställningar. Hur vi vill att 

det nya Sverige ska se ut.

Ebba Busch Thor, parti-
ledare (KD) utvecklar 
sitt partis syn på hur 
Sverige ska utvecklas för 
att bli ”Det nya Sverige”.

Partiledarna på Kvalitetsmässan

Anna Breman

Foto: Rickard L Eriksson Foto: Kalle Larsson



Anmälan
Anmälan till konferensen och hotellbokning görs på  
www.kvalitetsmassan.se.

Hela programmet finns på www.kvalitetsmassan.se från den 15 juni. 
Då kompletterar du din anmälan med val av seminarier och kvälls-
arrangemang. 

Bekräftelse på deltagande får du omgående efter anmälan. 
Kvalitetsmässan reserverar sig för eventuella programändringar. 
Bokningen bekräftas av Sweden Meetx AB.

Konferensavgifter
Tredagars seminarieprogram: 7 800 kr exkl moms.
Tredagarsalternativet omfattar hela seminarieprogrammet 14, 15 
och 16 november. I avgiften ingår dessutom entré till fackmässan 
samt lunch och kaffe under tre dagar. Kvällsarrangemang mot till-
lägg.

Tvådagars seminarieprogram: 6 400 kr exkl moms
Tvådagarsalternativet kan omfatta antingen 14 och 15 november,  
15 och 16 november eller 14 och 16 november. Dessutom ingår 
entré till fackmässan samt lunch och kaffe under två dagar. 
Kvällsarrangemang mot tillägg.

Endagars seminarieprogram: 3 900 kr exkl moms.
Endagarsalternativet kan omfatta antingen 14, 15 eller 16 november. 
Dess utom ingår entré till fackmässan samt lunch och kaffe under en 
dag. Kvällsarrangemang mot tillägg.

 Ovanstående priser gäller fram till och med den 15 augusti. 
Därefter sker en höjning.

Hotell
Kvalitetsmässan har reserverat rum på ett antal centralt belägna 
hotell. Det är klokt att boka hotellrum i god tid. Priser avser rum per 
natt exkl. moms. Frukost ingår. Hotellkostnaden faktureras av 
Sweden MEETX AB i samband med konferensavgiften.

Frågor om anmälan och hotell
Sweden MEETX AB hanterar alla anmälningar och hotellbokningar.  
Tel 031-708 86 90. E-post: Epost: kvalitetsmassan@meetx.se.

Avbokning
Konferens: 
Anmälan till konferensen är bindande, men kan överlåtas på annan 
person mot en kostnad av SEK 250, kontakta Sweden Meetx AB 
skriftligen via kvalitetsmassan@meetx.se.

Anmälan till Kvällsarrangemangen är bindande. Förlorad biljett 
ersätts eller återbetalas ej.

Hotell:
Fram till 8 veckor före ankomstdatum kan bokningen avbokas utan 
kostnad. Från 8 till 6 veckor före ankomst – 50% av rumskostnaden 

debiteras. Från 6 till 4 veckor före ankomst – 80% av rums kostnaden 
debiteras. Vid avbeställning från 4 veckor fram till första ankomst-
datum – 100% av rumskostnaden debiteras. Vänligen notera att 
ändring av ankomst/avresedatum inom denna tidsfrist räknas som 
avbokning.

Observera! Det finns olika kategorier på rum bokat på de flesta 
hotell. Nedan priser är de lägsta och bokas i mån av plats. 

Hotell Enkel från Dubbel från

Hotel Gothia Towers 1464 1732

Clarion Hotel Post 1688 1777

Elite Park Avenue 1330 1509

Quality Hotel Panorama 1116 1339

Spar Hotel Gårda 835 1603

Hotel Liseberg Heden 1621 1799

Scandic Oplaen 1830 2009

Scandic Rubinen 1830 2009

Scandic Europa 1670 1759

Betalning:
Konferensavgiften kan faktureras till angiven fakturaadress, alternativt 
betalas med kort via vår säkra DIBS lösning. Vid betalning mot faktura 
tillkommer en fakturaavgift om 49 kr. Sweden Meetx bekräftar och 
fakturerar inklusive moms. Betalningsvillkor är 30 dagar. Betalningen 
skall dock vara oss tillhanda innan mötet börjar.

Översiktligt dagsprogram

Tisdag 14 november

08.00 –  Registreringen öppnar

10.00 –10.30  Invigningsseminarium

10.50 –11.50  Välj mellan 14 seminarier

11.50 –13.20  Lunch

13.20 –17.40  Välj mellan 42 seminarier

17.45 –19.15   Mat och mingel i utställningen

19.30 –22.00   Invigningsgala på GöteborgsOperan

Onsdag 15 november

07.00 –  Registreringen öppnar

08.30 –12.00  Välj mellan 28 seminarier

12.00 –13.50  Lunch

13.50 –16.30  Välj mellan 28 seminarier

19.00 – 01.00   Bankett på Svenska Mässan

Torsdag 16 november

07.30 –  Registreringen öppnar

08.30 –11.30  Välj mellan 28 seminarier

11.30 –12.50  Lunch

12.50 –15.30  Välj mellan 28 seminarier

15.45 –16.30  Avslutningsseminarium

Anmälan och hotellbokning  
på www.kvalitetsmassan.se

INFORMATION & ANMÄLAN



Kvalitetsmässans utmärkelser

O�ciell mediapartner

Kvalitetsmässan arrangeras i samverkan med

Partners

Samverkande förbund

A R R A N G Ö R E R  O C H  P A R T N E R S



Kvalitetsmässan 2017
Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa 
om verksamhets- och samhälls utveck ling. Den äger rum  
vartannat år på Svenska Mässan i Göteborg. Här presenteras 
under tre dagar de bästa förnyelseprojekten och diskuteras  
hur de offentliga verksamheterna och det svenska samhället 
kan bli bättre och effektivare.

Välkommen till Kvalitetsmässan den 14–16 november 2017.

Kvalitetsmässan

412 94 Göteborg • Tel: 031-708 80 60
info@kvalitetsmassan.se • www.kvalitetsmassan.se

Det nya Sverige
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