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Förutsättningarna för ledarskap kommer att förändras 

i framtidens arbetsliv. Digitalisering och ökad mång-

fald kommer att utmana invanda kulturer och tillväga-

gångssätt. Hur ser framtidens ledarskap ut där vi 

använder allas erfarenheter för att dra nytta av det 

nya?

Under seminariespåret Chefen i fokus kommer du få 

en god inblick i vad som kan komma att påverka din 

chefsvardag i en omvälvande men nära framtid. 

Veronica Magnusson,

Förbundsordförande Vision

Med Chefen i fokus in i framtiden
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TORSDAG 16 NOVEMBER

07.30 –  Registreringen öppnar

08.30 –11.50  Välj mellan 4 seminarier

11.30 –12.50  Lunch

12.50 –15.30  Välj mellan 4 seminarier

15.45 –16.30  Avslutning av  
 Kvalitetsmässan

08.00 –  Registreringen öppnar

10.00 –10.30  Invigning av  
 Kvalitetsmässan

10.50 –11.50  Öppningsseminarium  
 Chefen i fokus

11.50 –13.20  Lunch

13.20 –17.40  Välj mellan 6 seminarier

17.45 –19.15   Mat och mingel  
i utställningen

20.00 –22.00   Invigningsgala  
på GöteborgsOperan

TISDAG 14 NOVEMBER

07.00 –  Registreringen öppnar

08.30 –12.00  Välj mellan 4 seminarier

12.00 –13.50  Lunch

13.50 –16.30  Välj mellan 4 seminarier

19.30 – 01.00   Bankett  
på Svenska Mässan

ONSDAG 15 NOVEMBER

Välkommen till Chefen i fokus 2017!

Ladda ner Kvalitetsmässans app  

på Google Play eller App Store. 



IN V IGNIN G & AV SL U T NIN G

IN V I GNIN G T IS D A G  

1 4  N O V E MB E R K L .  10.00–10.30

AV S L U T NIN G T O R S D A G  

16  N O V E MB E R K L .  15.45–16.30

Ed Miliband, tidigare ledare för Labour i Storbritannien och 

nu parlamentsledamot för Doncaster North kommer att dis-

kutera sina tankar kring Brexit och Trump. Vad hände och 

hur ser utmaningarna ut framåt och hur påverkar det politi-

kens och samhällets framtid?

Ed Miliband, f d partiledare Labour

Hur ser framtiden  
ut i Brexits och 
Trumps era?

Det nya Sverige
Sverige och svensk ekonomi befinner sig i ett helt nytt 
läge. Regeringen har bytt skattesänkningar mot investe-
ringar vilket har fått hjulen att börja snurra i ekonomin. 
200 000 fler har kommit i jobb. Sverige befinner sig 
samtidigt i ett demografiskt skifte. Vi lever allt längre 
och det föds allt fler barn. Socialdemokraterna vill 
säkerställa att alla i hela landet får en sjukvård, äldre-
omsorg och skolgång av hög kvalitet. Välfärden är den 
viktigaste mekanism vi har för att utjämna livschanser 
och bekämpa ojämlikheten. Genom att vi skapat ord-
ning och reda i statsfinanserna är Sverige i ett mycket 
gynnsamt läge. Vi har nu resurserna att öka tryggheten 
genom att investera i jobben och genom att satsa på 
välfärden. 

Så fortsätter vi framtidsbygget för ett bättre Sverige  
för alla.

Magdalena Andersson, finansminister



PA R T IL E D A R TA L

Partierna 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.

Kvalitetsmässan har bjudit in samtliga partiledare för 
riksdags partierna att utveckla sitt partis syn på hur 
Sverige ska utvecklas för att bli ”Det nya Sverige”.

Möt partiledarna för Centerpartiet, Kristdemokraterna, 
Moderaterna och Vänsterpartiet.

Tisdag 14 november  

Kl 12.30 –13.00 Annie Lööf, partiledare (C)

Onsdag 15 november  

Kl 13.00 –13.30 Ulf Kristersson, partiledare (M)

Torsdag 16 november  

Kl 10.45 –11.15 Jonas Sjöstedt, partiledare (V) 

Kl 12.00 –12.30 Ebba Busch Thor, partiledare (KD)
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TISDAG 14 NOVEMBER

KL. 10.50–11.50

2  Chefsduellen
Att berätta för din medarbetare att hen underpresterar. 

Eller att tala om att hen luktar illa. Vilket är svårast att 
kommuni cera 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?

Palle Lundberg, stadsdirektör i Helsingborg, Annika Jonasson, 
HR-chef i Lund, Anneli Tellmo Jung, avdelningschef i Nässjö, 
Johannes Rämnegård, områdeschef i Göteborg , Elaine Eksvärd, 
retorik- och kommunikationsexpert och Veronica Magnusson, 
 ordförande Vision.
Seminariearrangör: Vision.

3  Hur ska vården ledas?
Att som chef utveckla vården är en svår uppgift med 

många utmaningar. Kompetensförsörjningen både på kort och på 
lång sikt är en avgörande fråga. Beslut om långsiktiga investeringar 
när det gäller digitalisering är en annan. Dessutom ska samspelet 
mellan chefstjänstemän och politiska ledare fungera. En effektiv 
styrning bygger ofta på ett gott samarbete mellan tjänstemän och 
politiker. Då gäller det att komma överens om hur vården ska ledas.

Catharina Dahlöf, regiondirektör Region Halland, Ann-Sofi Lodin, 
regiondirektör Västra Götalandsregionen och Heidi Stensmyren, 
ordförande Sveriges läkarförbund.
Moderator: Hanne Kjöller, journalist Expressen.

Palle Lundberg
foto: Thorn Ullberg

Elaine Eksvärd
Foto: Jesper Anhede

Joakim Jardenberg
Foto: Tobias Björkgren

Hanne Kjöller
Foto: Anna-Lena Ahlström.

Frida Boisen 
Foto: Ylwa Yngvesson

Kl. 13.20–14.20

Kl. 13.20–14.20

1  Robotchefen gör framtidens arbetsliv mer 
mänskligt, eller?

Digitalisering, automatisering och robotisering förändrar arbetslivet. 
Redan i dag är det möjligt att automatisera chefsfunktionen och 
intelligenta beslutsstöd gör det möjligt att bygga mindre hierarkiska 
organisationer. Nu vi har chansen att tänka om, organisera arbetet 
mer effektivt och göra arbetslivet mänskligare. Företag, organisa-
tioner och medarbetare behöver hitta lösningar för att ta del av 
digitaliseringens möjligheter.

Veronica Magnusson, ordförande Vision, Frida Boisen, digital chef 
Bonnier Tidskrifter, Joakim Jardenberg, förändringsledare välfärds-
teknik Sveriges Kommuner och Landsting och Ann-Therése Enarsson, 
vd Futurion. Moderator: Lotta Ekstedt, chefredaktör Chefen i Fokus.
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TISDAG 14 NOVEMBER

KL. 15.00–16.00 Kl. 16.40–17.40

4  Risker, utmaningar och möjligheter
Han förutspådde tidigt att Donald Trump skulle vinna 

presidentvalet. 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 och  
med uppdrag för World Economic Forum.
Moderator: Veronica Magnusson, ordförande Vision.

6  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 Statsrådsberedningen i 
Storbritannien (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.

5  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.
Samtalsledare: Britt-Marie Mattsson, journalist GP.

7  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.

Håkan Lans John ManzoniAnders Borg Claudia Olsson
Foto: Emelie Asplund

Kl. 15.00–16.00 Kl. 16.40–17.40
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Jenny Hermansson
Foto: Viktor J Fremling

Laura Hartman
Foto: Torbjörn Larsson

Lisa Lindström Gunnar Wetterberg
Foto: Christine Olsson

KL. 08.30–09.50

KL. 08.30–09.50

Kl. 10.40–12.00

Kl. 10.40–12.00

8  Framtidens arbetsplats för alla – vad innebär 
det och vad är chefens roll?

Tillvaron på våra arbetsplatser kommer att förändras allt snabbare. 
Orsakerna är flera men digitaliseringen, globalisering och inte minst 
ökad mångfald är tveklöst framträdande. Invanda kulturer och 
vanor utmanas av nya. Under seminariet diskuterar vi ledarskap 
som främjar att det gemensamma tillvaratas samtidigt som vi 
värderar olikheter högre. Hur ser framtidens arbetsplatser ut där 
vi använder det nya, samspelar för att nå uppsatta mål och alla 
medarbetare, oavsett bakgrund, trivs och känner att de kan vara 
sig själva?

Frida Ohlsson Sandahl, författare, Pirjo Lahdenperä, professor 
Mälardalens högskola, Jonny Lettisen, enhetschef Stockholm Stad 
och Veronica Magnusson, ordförande Vision. 
Seminariearrangör: Vision.

10  Framtidens ledarskap
Kraven på ledarskap förändras. Vad kan den offentliga 

sektorns verksamheter lära sig av Sveriges mest framgångsrika 
digitala företag? Hur gör man sig attraktiv som arbetsgivare och 
hur skapar man en organisationskultur som uppmuntrar medar-
betarna att ta egna initiativ samtidigt som alla strävar efter samma 
mål? Vad är ett framgångsrikt kommunikativt ledarskap i vår tid? 
Möt en person med ledaransvar i Sveriges mest framgångsrika 
digitala företag.

Jenny Hermansson, vd för Spotify i Norden.
Samtalsledare: Per Schlingmann, författare  
och kommunikations expert.

9  Framtidens Sverige
Sverige är i omvandling. Teknologi, demografiska föränd-

ringar och globaliseringen förändrar vårt land och förutsättningarna 
för offentlig verksamhet. Hur ser framtidens offentliga verksam-
heter 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 regerings-
uppdrag till organisationsutveckling av offentliga verksamheter 
och utveckling av innovationskulturer.

Per Schlingmann, kommunikationsexpert och Lisa Lindström,  
grundare och vd för designbyrån Doberman.

11  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 
offent liga Sverige där syftet är att skapa större nytta och kvalitet 
för medborgarna. Vad innebär det för offentliganställda chefer och 
medarbetare? Efter den danska tillitsutredningen har Köpenhamns 
kommun infört tillitsbaserad styrning. Vilka är erfarenheterna 
därifrån och hur fungerar det i praktiken?

Laura Hartman, ordförande Tillitsdelegationen och  
Tina Øllgaard Bentzen, Danmarks första PhD på tillitsbaserad  
styrning och forskare Roskilde Universitet.
Moderator: Gunnar Wetterberg, samhällsdebattör med lång  
erfarenhet av både statlig och kommunal verksamhet.

ONSDAG 15 NOVEMBER
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Clara Henry Anja Pärson
Foto: Magnus Fond

Per Schlingmann
Foto: Roy Rossovich

Sofia Kacim
Foto: Roy Rossovich

KL. 13.50–14.50 Kl. 15.30–16.30

12  Framtidens kommunikation
Hur ser det nya kommunikationslandskapet ut när alla 

plötsligt kan kommunicera med alla? Vilka konsekvenser får detta 
och hur kan man ta vara på de möjligheter som följer. Vilken 
 betydelse spelar nya kanaler som YouTube, Instagram och Facebook? 
Var i kommunikationslandskapet 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  
Clara Henry, YouTube-profil.

14  Bäst när det gäller
För att vara bäst när det gäller måste man skaffa sig den 

mentala styrkan som krävs för att våga gå till höger när alla andra 
går till vänster. Det gäller också att hitta något positivt när mot-
gången är som värst. Få en unik inblick i världens bästa skidåkares 
vardagsliv som bl a delar med sig av ögonblicket då guldmedaljen 
är inom räckhåll för att sekunden senare vara en kamp på liv och 
död. Man måste våga tro på sig själv, våga säga ”Jag är bäst” och 
lura sig själv till framgång och möta sina rädslor. Det handlar helt 
enkelt om hur man går ifrån att säga att man vill vara bäst när 
det gäller, till att faktiskt vara just det!

Anja Pärson, en av världens främsta idrottare genom tiderna.

13  Innovationsledarlyft för  
ökad innovationskraft

Innovation i offentlig verksamhet ska skapa större nytta och kva-
litet för medborgarna. Men hur ska det gå till? Hur kan vi utveckla 
ledarskapet och de organisatoriska förutsättningarna för innovation 
så att innovationskraften stärks? I detta seminarium vill vi med 
exempel från forskning och praktik bjuda in till dialog om utma-
ningar och möjligheter för ett ”innovationsledarlyft” i offentlig 
verksamhet.

Cassandra Marshall, handläggare Vinnova med flera.
Seminariearrangör: Vinnova.

15  Framtidens talanger
Den offentliga sektorn måste vara attraktiv som arbets-

givare för att locka till sig framtidens talanger. Vi vet att kraven 
och förväntningarna på oss som arbetsgivare kommer att se helt 
annorlunda ut. Men vad innebär det? Vad är det som präglar mil-
leniegenerationen? Vilka värderingar har dagens unga talanger? 
För att locka till oss framtidens medarbetare måste vi ha svaren 
på de frågorna.

Sofia Kacim, föreläsare om generation WHY och Anna Dyhre, expert 
på employer branding.
Samtalsledare: Per Schlingmann, författare  
och kommunikationsexpert.

KL. 14.10–15.10 Kl. 15.30–16.30

ONSDAG 15 NOVEMBER



10

Darja Isaksson
Foto: Lindsten & Nilsson

Torbjörn FängströmFarida Rasulzada Anette Henriksson

16  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 
20 minuter lång workshop.

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

18  Den nödvändiga men svåra utmaningen att 
lyckas med styrning och verksamhetsutveckling

Att formulera mål och mäta resultat räcker inte för att styra en 
verksamhet. Det krävs en systematisk analys, en förståelse och 
 tolkningsförmåga av resultaten, för att kunna styra och utveckla. 
Vid seminariet får du förutom att lyssna på en beskrivning av hur 
analys arbete kan genomföras, möta två kommuner som konkret 
beskriver sitt arbete med systematisk analys.

Peter Danestad, utvecklingsstrateg Ulricehamns kommun, Susanne 
Högling, verksamhetscontroller Örebro kommun samt Christine 
Feuk, projektledare och Gunnar Gidenstam, projektledare, Sveriges 
Kommuner och Landsting.

17  Att styra med vision och förhållningssätt  
– i teori och praktik

Det är en stor utmaning att arbeta fram vision och förhållnings-
sätt som verkligen blir styrande för organisationen. I april 2017 
beslutade kommunfullmäktige i Lund med bred majoritet om en 
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. Ta del av vad som krävs för att arbetet ska bli 
framgångsrikt och specifikt hur arbetet genomfördes i Lund. 

Sven-Martin Åkesson, konsult inom styrning och ledning,  
Anders Almgren (S), KSO, Anette Henriksson, kommundirektör  
och Mattias Hedenrud, ledningsstrateg, Lunds kommun.

19  IoT för hållbara samhällen
Varför påstår många innovatörer att Internet of things 

inte handlar om onödiga prylar, utan om nödvändiga innovationer 
för att skapa ett hållbart samhälle? Varför vill Husqvarna gå från 
att vara ett produktbolag till att erbjuda tjänster till städer? Vad 
är skillnaden mellan uppkopplad omsorg och traditionell omsorg? 
Det finns far hågor för att man bygger bort empati och med-
mänsklighet med automatiseringen. Men det finns bevis för att 
uppkopplade prylar kan både sänka kostnader, rädda liv och för-
bättra livskvalitet för äldre.

Petra Sundström, VP People & Organization Construction Division 
Husqvarna Group, Michael Collaros, vd Aifloo och  
Torbjörn Fängström, programdirektör för strategiska  
innovationsprogram IoT Vinnova.
Moderator: Darja Isaksson, digitaliseringsstrateg.

TORSDAG 16 NOVEMBER

KL. 08.30–09.50 Kl. 10.30–11.50

KL. 08.30–09.50 Kl. 10.10–11.30
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Jenny Madestam Karin ZingmarkJonas Eriksson
Foto: Niklas Larsson

Anders Ivarsson Westerberg

20  Att vara chef för Zlatan
Det finns stora likheter mellan att vara fotbollsdomare 

och att vara chef. Du förväntas ta snabba beslut utan möjlighet 
att diskutera med andra. Du ska hantera olika personligheter 
samtidigt som du ska få dina anställda (spelarna) att acceptera 
dina beslut och dig själv som den naturliga ledaren. Jonas Eriksson 
berättar om vikten av att bygga sitt team och hålla ihop det under 
extrema omständigheter. Med utgångspunkt från sina möten med 
världens bästa fotbollsstjärnor som Messi, Zlatan och Ronaldo 
delar han med sig hur han hittar synergier mellan ledarskapet i 
arbetslivet och idrotten.

Jonas Eriksson, domare på högsta internationella nivå med  
erfarenhet från VM, EM och Champions League.

22  Maxa snacket i en uppkopplad värld
Tiden då ledningen kunde delegera kommunikation till 

en kommunikationsavdelning som paketerade och förde ut verk-
samhetens budskap är sedan länge förbi. I dagens medielandskap 
måste man bli kommunikativa fullt ut genom att lyssna, analysera 
världen utanför, ta till sig av kundinsikter och driva förändring i 
en ständigt pågående dialog med både medarbetare, kunder och 
omvärld. Sociala medier och digitaliseringen har gjort att det är 
lättare än någonsin att nå ut brett men det är betydligt svårare 
att nå fram till sin målgrupp. Så hur gör man för att nå fram i 
bruset?

Karin Zingmark, kommunikations- och ledarskapskonsult.

21  Kurs Ledarskap i offentlig förvaltning – del 1
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 mikro-
kurs i två delar som varvar föreläsning med gruppövning och 
diskussion. En diplomkurs i regi av Förvaltningsakademin, 
Södertörns högskola.

Kursledare: Jenny Madestam, lektor i offentlig förvaltning och 
Anders Ivarsson Westerberg, docent i företagsekonomi, Södertörns 
högskola.

23  Kurs Ledarskap i offentlig förvaltning – del 2
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 mikro-
kurs i två delar som varvar föreläsning med gruppövning och 
diskussion. En diplomkurs i regi av Förvaltningsakademin, 
Södertörns högskola.

Kursledare: Jenny Madestam, lektor i offentlig förvaltning och 
Anders Ivarsson Westerberg, docent i företagsekonomi, Södertörns 
högskola.

TORSDAG 16 NOVEMBER

KL. 12.50–13.50 Kl. 14.30–15.30

KL. 12.50–13.50 Kl. 14.30–15.30
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Kvällarna på 

Kvalitetsmässan

Maria Möller  Foto: Cim Ek

The Phantom of the Opera

På Kvalitetsmässan träffar du kollegorna från 
hela Sverige och övriga Norden. Fortsätt de 
intressanta samtalen från dagen under trevliga 
former på kvällarna. Applådera de välförtjänta 
vinnarna av Kvalitetsmässans utmärkelser och 
njut av god mat och några av Sveriges bästa 
artister.
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The Soul Company
Foto: Emma Svensson

Fred Johanson  
Foto: Trond Gudevold

TISDAG 14 NOVEMBER

ONSDAG 15  NOVEMBER

B A N K E T T
19.30–01.00  
Trerätters bankettmiddag med show av The Soul Company. 
Ett sjumannaband med musik präglad av 60-talets motown- 
och chicagosoul.

Som avslutning underhåller kvällens DJ med klassiker från 
dåtid till nutid.

Kvällens konferencier är komikern och programledaren 
Robin Paulsson.

Lokal: The Theater, Svenska Mässan.

I N V I G N I N G S G A L A
17.45 – 19.15 
Mat och mingel på Svenska Mässan.

19.30 
Dörrarna öppnas på GöteborgsOperan och  
wplatserna intas.

20.00 –22.00 
Prisceremonier och underhållning.

Utdelning av utmärkelserna:

• GötaPriset 2017

• SveaPriset 2017

• Sveriges DigitaliseringsKommun 2017

• Sveriges KvalitetsKommun 2017

• Sveriges Modernaste Myndighet 2017

Kvällen bjuder på utdrag ur GöteborgsOperans uppsättning av  
The Phantom of the Opera och De sju dödssynderna. Dessutom 
framträdanden av musikalartisten Fred Johanson som hyllats på 
Broadway och West End, guldbaggevinnaren Edda Magnason och 
sopranen Sofi Asplund som bl a gestaltat Maria i West Side Story.

Kvällens konferencier är sångerskan och komikern Maria Möller. 

Lokal: GöteborgsOperan.

Robin Paulsson
Foto: Emil Nilsson
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Anmälan och hotellbokning på 
www.kvalitet.org/chefenifokus
Anmälan
Anmälan till konferensen och hotell bokning görs på       
www.www.kvalitet.org/chefenifokus. Bekräftelse på deltagande 
får du om gående efter anmälan. 

Kvalitetsmässan reserverar sig för eventuella programändringar. 
Bokningen bekräftas av Sweden Meetx AB.

Konferensavgifter
Tredagars seminarieprogram: 5 900 kr exkl. moms

Tredagarsalternativet omfattar hela seminarieprogrammet 14, 
15 och 16 november. I avgiften ingår dessutom entré till fack-
mässan samt lunch och kaffe under tre dagar. 
Kvällsarrangemang mot tillägg.

Tvådagars seminarieprogram: 4 500 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: 2 000 kr exkl. moms

Endagarsalternativet kan omfatta antingen 14, 15 eller 16 
november. Dessutom ingår entré till fackmässan samt lunch 
och kaffe under en dag. Kvällsarrangemang mot tillägg.

Ovanstående priser gäller fram till och med den 13 november. 
Vid anmälan på plats under konferensdagarna tas en högre 
avgift ut.

Kvällsarrangemang
Invigningsgala

Tisdag 14 november kl 17.45–19.15  
Mat och mingel på Svenska Mässan.

Kl 20.00–22.00  
 Prisceremonier och underhållning på GöteborgsOperan.  
Dörrarna öppnas kl 19.30. Pris: 650 kr exkl. moms.  
(Endast Mat och mingel: 250 kr exkl. moms.)

Bankett

Onsdag 15 nov kl 19.30–01.00  
Bankettmiddag med underhållning på Svenska Mässan.  
Pris: 790 kr exkl. moms.

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

Att ta sig till  Svenska Mässan
Svenska Mässan ligger centralt vid Korsvägen och Hotel Gothia 
Towers. Adressen till huvudentrén är Mässans Gata, entré 5.

Från Landvetter flygplats går flygbuss som stannar vid Kors vägen, 
utanför Svenska Mässan. Kommer du i egen bil  parkerar du 
 närmast i Focus parkeringshus i Gårda. Kommer du med spår-
vagn eller buss heter hållplatsen Korsvägen.

Avbokning
Konferens: 

Anmälan till konferensen är bindande, men kan överlåtas på 
annan person mot en kostnad av 250 kr, 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 ankomstdatum – 100% av rumskostna-
den debiteras. 

Vänligen notera att ändring av ankomst/avresedatum inom 
denna tidsfrist räknas som avbokning.

Hotell
Information om hotell finns på  
www.kvalitet.org/chefenifokus

Foto omslag: Claudia Olsson, foto: Emelie Asplund. Elaine Eksvärd, foto: Jesper Anhede.  
Frida Boisen, foto: Ylwa Yngvesson. Hanne Kjöller, foto: Anna-Lena Ahlström.  
Joakim Jardenberg, foto: Tobias Björkgren. Laura Hartman, foto: Torbjörn Larsson.  
Palle Lundberg, foto: Thorn Ullberg. Per-Schlingmann, foto: Roy Rossovich.  
Ann-Sofi Lodin, foto: Catharina Fyrberg. Catharina Dahlöf, foto: Stina Olsson.  
Gunnar-Wetterberg, foto: Christine Olsson. Heidi Stensmyren, foto: Rickard Eriksson.  
Irene Svenonius, foto: Anna Molander. Jenny Hermansson, foto: Viktor J Fremling.  
Jonas Eriksson, foto: Niklas Larsson. Sofia Kacim, foto: Roy Rossovich.

INF O R M AT IO N & A NM Ä L A N
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INF O R M AT IO N & A NM Ä L A N

Kvalitetsmässan

412 94 Göteborg • Tel: 031-708 80 60

info@kvalitetsmassan.se • www.kvalitetsmassan.se

Det nya Sverige

www.kvalitet.org/
chefenifokus


