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X-road – digitala motorvägar för säkrare 
e-tjänster
X-Road är en plattform där säker och standardiserad dataöverföring 
mellan olika informationssystem och databaser äger rum och startades  
i slutet av 90-talet i Estland. X-Road är en av anledningarna till att 
Estland ligger i topp när det kommer till digitalisering och utveckling 
av e-tjänster som tillhandahålls av myndigheter – från sjukvård till 
välfärd, utbildning och befolkningsregister. Även Finland har beslutat 
att använda X-Road för snabbare utveckling av e-tjänster och skapar 
en gemensam datautbytesplattform med Estland. Vilka förutsätt-
ningar finns det för Sverige att ingå i plattformen?

Ville Sirviö, CEO, Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS). 
Seminariespråk: Engelska.

Uppdrag Tillit
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. 2016 tillsattes Tillits-
delegationen med uppdraget att utveckla en tillitsbaserad styrning  
av det offentliga Sverige där medarbetarnas kunnande, erfarenhet  
och yrkesetik ska bli mer vägledande för att skapa större nytta och 
 kvalitet för medborgarna. Vad innebär det för offentliganställda chefer 
och med arbetare? Delta i ett samtal utifrån Tillitsdelegationens slut-
rapport.

Christina Forsberg, ordförande och Anna Pauloff, huvud sekreterare, 
Tillitsdelegationen.
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Foto: Sören Andersson
Matilda Ernkrans

Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

Christer Fuglesang
Foto: Jann Lipka

Anders Borg 
Foto: Johanna Herbst

Christina Forsberg

Maria Strømme

Foto: Mikael Wallerstedt

Palle Lundberg
Foto: Rickard Johnsson

William J. Troy

Framtidens samhälle tar form i  rymden
Den ökande urbaniseringen i världen har stora likheter med livet för 
astronauter i rymdfarkoster och på månbaser. Rymdforskningen ger 
stora möjligheter 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 eko-
system! Sverige kan med sin frontposition inom både rymdsektorn 
och hållbarhetsfrågorna driva på utvecklingen för att skapa ett fram-
tida hållbart samhälle.

Rymdminister Matilda Ernkrans, Christer Fuglesang, Nordens första 
astro naut och Cecilia Hertz, rymddesigner med erfarenhet från NASA.

Att skapa en kvalitetskultur – exempel från 
den amerikanska armén
William Troy, en trestjärnig general från den amerikanska armén berättar 
vilken modell militären använder för att skapa sin kultur. Hur organiserar 
man sig för att skapa en kvalitetskultur och vad är för delarna med att ha 
en kvalitetskultur där olika kvalitetsverktyg tillämpas för att nå resultat? 
Militärer över hela världen är oerhört effektiva på att bygga kulturer som 
speglar de egna värderingar – men hur gör de det? William Troy berättar 
hur man formar människor oavsett om de bär uniform eller inte.

William J. Troy, verkställande direktör ASQ samt före detta general från 
amerikanska armén.
Seminariespråk: Engelska.

Ekonomins utmaningar och möjligheter
Den ekonomiska utvecklingen blir mera osäker framåt. Den största 
utmaningen är att tillväxten i världen bromsar sam tidigt som bostads-
marknaden tynger svensk ekonomi. Skuldsättningen i Kina, politisk oro 
i Europa och handels konflikter från USA utgör orosmoment. Samtidigt 
är möjligheterna också stora. Kombinationen av AI och 5G gör att ett 
stort teknologiskt skifte precis har inletts. Hur ska Sverige, kommuner, 
företag och enskilda agera för att hantera situation och samtidigt 
ställa huset i ordning inför stora framtidsutmaningar som kommer.

Anders Borg ger sina perspektiv utifrån sin erfarenhet som finansminister, 
investerare och makroekonom. 

Hur nanoteknologin förändrar vår  framtid
Med nanoteknologi kan vi bestämma vilka egenskaper ett material 
skall ha. Teknologin skapar helt unika möjligheter till hållbar utveckling 
inom alla områden där vi använder material. Maria kommer att ge 
exempel på hur vi med nanoteknologins hjälp kommer att kunna 
behandla cancer bättre, diagnostisera sjukdomar innan vi får symptom, 
lära våra kroppar att föryngra sig själva, skapa miljövänliga och smarta 
förpackningar, ge våra kläder helt nya egenskaper, göra plåster som 
bestämmer hur sår skall läka och visa bilder från världens första 
Formel 1-tävling med nanobilar. 

Maria Strømme, Professor, Uppsala Universitet.

En förändrad nordisk styrmodell
Alla kommuner står inför stora utmaningar. Utgifterna ökar snabbare 
än intäkterna och invånarna vill ha bättre och mer flexibel service.  
Hur löser man den ekvationen? 2012 slutade hemvården i Köpenhamn 
att följa det detaljstyrande schemat och ersatte kontroll med ansvar 
för den enskilda medarbetaren. Därefter har utvecklingen mot en till-
litsbaserad styrning utvecklats vidare och både Helsingborg i Sverige 
och Asker i Norge är två kommuner som har infört tillit i sina styr-
system. Hur har den förändrade styrningen fungerat och vad skiljer  
de tre länder åt?

Palle Lundberg, stadsdirektör Helsingborg, Lars Bjerke,  rådmann Asker 
och Katja Kayser, administrerende direktør i Sundheds- og Omsorgs-
forvaltningen Köpenhamn.

Framtidens vårdinformationsmiljö
I två regioner i Danmark infördes Sundhedsplatformen 2016–2017.  
Det var en enorm satsning där ett system ersatte ett stort antal olika 
system för att skapa en ny och gemensam vårdinformationsmiljö. Det 
har varit en del barnsjukdomar på vägen och satsningen har kritiserats 
i Danmark. Men mycket fungerar dessutom bra och man har vidtagit 
åtgärder längs vägen. Nu ska liknande system införas i både Norge 
och Sverige. Vad kan dessa länder lära av det danska exemplet och 
hur ser man till att minimera problem vid en så stor omläggning?

Leif Panduro Jensen, koncerndirektør Region Sjælland och  
Stig A Slørdahl, administrerende direktør Helse Midt-Norge.



Digitalisering och AI –  
en internationell utblick
Sverige har som mål att vara bäst i världen på att använda digitalise-
ringens möjligheter. Men allt kan inte utvecklas på hemmaplan utan  
vi måste samverka globalt. Hur samordnas digitaliseringen på EU-nivå 
mellan medlemsländerna och hur arbetar offentlig sektor i framförallt 
Nordamerika och Asien med digitalisering och AI? Här får du en inblick 
i olika strategier i olika delar av världen hur offentlig sektor ska dra så 
stor nytta som möjligt av potentialen med digitalisering och AI. 

Gertrud Ingestad, generaldirektör för EU:s generaldirektorat för 
informa tionsteknik (DIGIT) och Göran Lindsjö, internationell 
AI-rådgivare Governo AB. 

Vem styr? Om väljare och valda i ett nytt 
politiskt landskapet
Valet 2018 innebar rekord i maktskiften och fler blocköverskridande 
styren och minoritetsstyren än tidigare. Nu har det gått ett år och vi 
tar temperaturen på landets styren och tar del av erfarenheter från 
några av de som styr i nya konstellationer. Om ett politiskt landskap 
där traditionella block inte längre är självklara. Hur blir styren besluts-
mässiga och vilka intressen måste de styrande främst hantera? Finns 
den kommunala väljaren vilken kunskap har väljarna om vilka som styr?

Henrik Ekengren Oscarsson, professor Göteborgs universitet,  
Johan Rocklind (S), kommunstyrelsens ordförande i Gnesta,  
Björn Kullander och Martin Lidhamn, SKL.
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Kommunsammanslagning eller 
 kommun samverkan?  
Del 1 – vilken väg ska man välja?
”Kommunerna står inför stora utmaningar. Det handlar bl a om urba-
nisering, demografi och i slutändan ekonomi. Hur säkerställer man en 
kapacitet som gör att man klarar av det kommunala uppdraget? I 
Finland har man sedan 2007 minskat antalet kommuner med en 
fjärde  del. I Norge pågår just nu en liknande kommunreform. Allt med 
målet att skapa större och starkare kommuner.  I Sverige har man 
ännu inte valt väg. Kommunutredningen som avslutas oktober 2019 
ska ge svar i den frågan. Möt företrädare för tre nordiska länder.

Niklas Karlsson, ordförande Kommunutredningen, Morten Øgård,  professor 
Universitetet i Agder och Siv Sandberg,  kommunforskare Åbo Akademi.

Ledarskap när allting förändras
Anna Kinberg Batra blev moderaternas första kvinnliga partiledare 
2015 och ledde ett omfattande förändringsarbete för att partiet åter 
skulle vinna valet – och hon själv bli Sveriges första kvinnliga stats-
minister. Men med ett år kvar till valet tvingades hon sluta under 
kupp artade former från de egna. Det var en extrem tid i både Sverige 
och omvärlden. Hur leder man i förändring när förutsättningarna är 
svåra och ändras snabbt? Vad kan chefer lära sig av politiker och 
tvärtom, i en stökig och otålig tid?

Anna Kinberg Batra, Moderaternas första kvinnliga partiledare.

Masterclass: AI för ledare.  
Del 1 – Så påverkar AI samhället,  individen 
och organisationerna
AI innebär redan avgörande förändringar inom flera branscher. 
Förutom alla de företag som gör stora investeringar i AI har också 
flera länder en mycket offensiv politik för AI. Det gäller bl a konkur-
renskraft, arbetsmarknad, sjukvård och utbildning. I denna första del 
av AI för ledare diskuteras vad AI innebär i praktiken, vad det används 
till, varför så mycket händer just nu, vilka nya förväntningar det 
skapar och hur det skiljer sig från digitalisering.

Kursledare: Göran Lindsjö, internationell AI-rådgivare och  
Olof Junesjö, partner Governo AB. 
Seminariearrangör: Governo AB.

The City Challenge
The City Challenge är ett program som lanserades 2003 av Labour i 
England. Målen som sattes var att höja nivån i de fattigaste skolorna, 
begränsa kunskapsklyftan mellan elever i London och att skapa fler 
enastående skolor. 2011 beslutades att metoden skulle införas även  
i Manchester. Ta del av en skolledares resa från när man beslutade  
att ta ledningen för skolor i mycket utmanande sociala områden där 
de boende har många traumatiska erfarenheter i bagaget och som 
 all varligt har misslyckats med sina barn. Hur såg utmaningarna ut?  
Vilka beslut var man tvungna att fatta och vilken roll tog skolan i  
fö r hållande till lokalsamhället?

Patsy Kane, OBE och Executive Headteacher of the Education and 
Leadership Trust Manchester.

Teknik och äldreomsorg – gör det lätt  
att göra rätt
Hur kan digitalisering bidra till utveckling av framtidens vård och 
omsorg? Tekniska lösningar är en del av vardagen men variationen  
är stor över landet. Medarbetarnas erfarenheter och inflytande är 
 av  görande för lyckad digitalisering. Likaså modiga politiska beslut.  
Vi bjuder på diskussion, goda exempel och gör det lätt att göra rätt.
Anders Ygeman, digitaliseringsminister,

Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal, Ann-Sophie Gustafsson, 
Karlstads kommun, Anna Spånt Enbuske, Kommunal, Daniel Forslund, SKL. 
Moderator Lisa Bondesson, Kommunal.
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I statens tjänst 
Att vara chef på en statlig myndighet kan vara ett fantastiskt stimule-
rande uppdrag. Det kräver bred egen kompetens och professionella 
medarbetare som gör ett bra jobb. Hur möter man som chef dagens, 
och inte minst, morgondagens utmaningar för att behålla och locka till 
sig rätt medarbetare? Statliga myndigheter måste säkerställa kompetens-
försörjningen så att vi kan bibehålla en modern och rättssäker stats-
förvaltning. Det innebär något särskilt att arbeta i staten. Hur arbetar 
man som chef och ledare för att värna och stärka den statliga tjänste-
mannarollen och värdegrunden? Vilka frågor stöter man på i vardagen? 

Inledare och moderator: Laura Hartman, docent i nationalekonomi.
Generaldirektörerna Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civil-
samhällesfrågor och Lars Amreus, Riksantikvarieämbetet m fl.
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Offentlig sektor och strävan efter digital 
mognad
Offentlig sektor står i början av en påtaglig omställning, med krav på 
såväl omfattande effektivisering och innovation. Digitalisering lyfts 
här fram som en fantastisk möjliggörare, men få organisationer har de 
nödvändiga förutsättningar som krävs för att lyckas. Sessionen lyfter 
med utgångspunkt i forskning fram det aktuella nuläget för offentlig 
sektor i termer av digital mognad, dvs organisationens förmåga att 
tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering. Utgångspunkten är en 
modell (DiMiOS) framtagen på uppdrag av Regeringskansliet som i 
dagsläget används av offentliga aktörer.

Johan Magnusson, docent, Göteborgs Universitet och SCDI.

En digital inre marknad
Norden och Baltikum är bland de mest digitaliserade och innovativa 
länderna i världen. Genom samarbete och gemensamma visioner kan  
vi främja digitaliseringen i och mellan länderna i regionen. Ett prio ri-
teringsområde är skapandet av en digital inre marknad i Norden och 
Baltikum, främjandet av innovativa digitala lösningar ett annat. Hur ser 
då samarbetet ut i praktiken? Det finns ett antal utpekade områden, 
t ex SmartGovernment, digitala identiteter, gränsöver skridande digitala 
tjänster och utbyggnad av 5g. Hur nära är vi en inre digital marknad 
och vad innebär det?

Anna Eriksson, generaldirektör DIGG – Myndigheten för digital förvaltning 
i Sverige och Rikke Hougaard Zeberg, direktör Digitaliserings styrelsen i 
Danmark, m fl.

TORSDAG 14 NOVEMBER

Quality 5.0 – att leda och styra  
för framgång i en turbulent värld
En snabbrörlig omvärld ställer nya krav på innovation och förändring, 
men vi är inte där! Chefer och medarbetare mår allt sämre på jobbet, 
fångade i gamla strukturer och synsätt. Engagemanget kvävs och gör 
organisationer ineffektiva. Denna oroande samhällsutveckling tonar 
fram som vår tids stora ledningsutmaning. En vikande jobbhälsa kan få 
en betydande negativ påverkan på konkurrenskraft och verksamhets-
resultat. Vad behöver göras för att släppa loss kraften som faktiskt 
finns och utveckla ett ledarskap för hållbar framgång?

Mats Deleryd, vd för SIQ med mångårig erfarenhet av ledarskap på inter-
nationell nivå.

Så blir du framgångsrik i det nya digitala 
medielandskapet
Hur ser det nya kommunikationslandskapet ut när alla plötsligt kan 
kommunicera med alla? Vilka är konsekvenserna och hur kan man ta 
vara på de möjligheter som följer? Vilken betydelse spelar nya kanaler 
som Youtube, Instagram, Snapchat och Facebook? Var i kommunika-
tionslandskapet hittar vi framtidens medborgare och hur når vi dem? 
Och vad kan offentliga sektorn lära av en youtuber? Möt en av 
Sveriges mest erfarna kommunikatörer och en av Sveriges mest kända 
youtubers.

Per Schlingmann, författare och kommunikationsexpert samt Keyyo, 
Youtube-profil.

Aldrig ensam – en personlig berättelse  
om psykisk ohälsa
Skjortan var nystruken, klockan blänkte och betygen var på topp. Han 
sportade, hade många vänner och tydliga mål i livet. Ändå satt han på 
en parkbänk och grät som han aldrig gråtit förr. Charlie Eriksson hade 
drabbats av panikångest. Ångest som ledde till flera självmordsförsök 
och turer in på psykakuten. Det Charlie hade behövt är mer kunskap 
om psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst, när som 
helst. Kunskapen om psykisk ohälsa behöver spridas och man måste 
våga söka hjälp i tid. Lär dig upptäcka varningstecknen hos dig själv 
och människor i din omgivning – innan det kanske är för sent.

Charlie Eriksson, grundare av ”Aldrig Ensam”.

Hackaren och IT-cheferna
Sverige strävar idag mot en allt bredare digitalisering av våra samhälls-
tjänster, med tillgänglighet, effektivitet och service som goda  vinster. 
Samtidigt finns en baksida med digitaliseringen i form av ett ökat hot 
från virussmittor till riktade attacker, i vissa fall direkta hot mot sam-
hällets funktion och tjänster. Vad krävs för att stå emot en attack? 
Klarar de bästa offentliga verksamheterna i Sverige ett angrepp när en 
erfarna hackers sätter igång? I seminariet kan du följa live hur ett riktat 
angrepp ser ut.

Martin Jartelius, säkerhetsexpert CSO Outpost24 samt kommun-
representanter.

Klimatlära 2.0
Oroar du dig för klimathotet? Är du nervös för att all is kommer att 
smälta och att din källare ska fyllas av vatten? Eller är du nojig för att 
din trädgård ska förvandlas till en öken? Vet du inte hur du ska för-
bereda dig för alla de där stormarna? Och hur ska det gå för Danmark? 
Men framför allt: går det att göra något för att undvika alltihop? 
Vetenskapskomikern Jesper Rönndahl tar sig an mänsklighetens största 
stundande problem och löser dem med sin unika blandning av humor, 
allvar och sina egna (och vissa ryssars!) kreativa uppfinningar.

Jesper Rönndahl, komiker och programledare.

Kurs Att leda i staten – del 1
En ledarskapskurs för chefer i staten som leder till ökad förståelse för 
och kunskap om ledarskap i denna sektor. Kursen ger möjligheter till 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte chefer emellan. Du får en insikt i vad 
som krävs av ett offentligt ledarskap, och hur du kan lyckas bättre 
som statlig chef. Vad är unikt för ett ledarskap i staten jämfört med 
andra sektorer? En mikrokurs i två delar som varvar föreläsning med 
gruppövning och diskussion. En diplomkurs i regi av Förvaltnings-
akademin, Södertörns högskola.

Kursledare: Jenny Madestam, lektor i offentlig förvaltning på Södertörns 
högskola.
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Anmälan
Anmälan till konferensen och hotellbokning 
görs på www.kvalitetsmassan.se. Bekräftelse 
på deltagande får du omgående efter anmälan. 
Kvalitetsmässan reserverar sig för eventuella 
programändringar. Bokningen bekräftas av 
Sweden Meetx AB.

Konferensavgifter
Tredagars konferensprogram:  
7 900 kr exkl moms. 
Tredagarsalternativet omfattar hela seminarie-
programmet 12, 13 och 14 november. I av-
giften ingår dessutom entré till fackmässan 
samt lunch och kaffe under tre dagar. 
Kvällsarrangemang mot tillägg.

Tvådagars konferensprogram:  
6 800 kr exkl moms. 
Tvådagarsalternativet kan omfatta antingen 12 
och 13 november, 13 och 14 november eller  
12 och 14 november. Dessutom ingår entré till 
fackmässan samt lunch och kaffe under två 
dagar. Kvällsarrangemang mot  tillägg.

Endags konferensprogram:  
4 200 kr exkl moms.  
Endagsalternativet kan omfatta antingen 12, 
13 eller 14 november. Dess utom ingår entré 
till fackmässan samt lunch och kaffe under  
en dag. Kvällsarrangemang mot tillägg.

 Ovanstående priser gäller till och med den 
16 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. Hotell-
kostnaden 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.  
Epost: kvalitetsmassan@meetx.se.

Att ta sig till Svenska Mässan
Svenska Mässan ligger centralt vid Korsvägen 
och Hotel Gothia Towers. Adressen till huvud-
entrén är Mässans Gata, entré 5. Från Land-
vetter flygplats går flygbuss som stannar vid 
Korsvägen, utanför Svenska Mässan. Kommer 
du i egen bil parkerar du närmast i Focus 
parkerings  hus i Gårda. Kommer du med spår-
vagn eller buss heter hållplatsen Korsvägen. 

Dokumentation
Seminariedokumentation finns tillgänglig  
för deltagarna efter konferensen på  
www.kvalitetsmassan.se/dokumentation.

Betalning
Konferensavgiften kan faktureras till angiven 
fakturaadress, alternativt betalas med kort. Vid 
betalning mot faktura tillkommer en faktu-
raavgift om 49 kr. Sweden Meetx AB bekräftar 
och fakturerar inklusive moms. Betalnings-
villkor är 30 dagar. Betalningen skall dock vara 
Sweden Meetx AB tillhanda innan Kvalitets-
mässan börjar.

Avbokning
Konferens:  
Anmälan till konferensen är bindande, men 
kan överlåtas på annan person mot en 
kostnad av 350 kr, kontakta Sweden Meetx 
AB skriftligen via kvalitetsmassan@meetx.se. 
Anmälan till Kvällsarrangemangen är 
 bindande. Förlorad  biljett ersätts eller åter-
betalas 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 rumskostnaden debiteras. Vid 
 av  beställning från 4 veckor fram till första 
ankomstdatum – 100 % av rumskostnaden 
debiteras. Vänligen notera att ändring av 
ankomst/avresedatum inom denna tidsfrist 
räknas som avbokning.

Anmälan och hotellbokning på  
www.kvalitetsmassan.se

Kvalitetsmässans utmärkelser
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Partners

Samverkande förbund
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