
Åsa är Sveriges första Doktor (Ph.D) 
i Management & Complexity. Hon 
specialiserar sig på skillnaden mellan 
ideal och verklighet i arbetslivet  
och på vad som är verkligt komplext:  
mänskliga interaktioner som präglas  
av oro (inför det osäkra och oförut- 
sägbara) och makt. Åsa kommer att  
hålla en inspirerande och utvecklande  
föreläsning om hur vi navigerar i allt- 
mer komplexa organisations landskap.

John är professor i fysisk resursteori 
och han har Sveriges första UNESCO- 
professur i lärande för hållbar utveck - 
ling. Han forskar inom hållbar om-
ställning och är en av grundarna till 
Chalmers Initiative for Innovation 
and Sustainability Transitions. Johns 
föreläsning kommer att visa på be-
hovet att skilja mellan olika logiker 
i omställningsarbetet samt presen-
tera en process, som kan reducera 
onödig osäkerhet så att kraften kan 
ägnas åt den väsentliga osäkerheten.

Sara är en av Sveriges mest fram-
stående sociala entreprenörer.  
Hon har grundat Friends som är 
världsledande i sitt arbete mot 
mobbning och diskriminering i 
skolor och Reach For Change, ett 
inkubatorprogram som stöttar  sociala 
entreprenörer. Sara kommer att 
prata om det demokratiska under-
skottet, barnperspektiv och empati 
i systemet. Hur modigt ledarskap 
krävs för att leda i en svårnavigerad 
värld som är i ständig förändring. 

LEDA I FÖRÄNDRING 
– ATT NAVIGERA I HÖG

KOMPLEXITET

Åsa Lundquist Coey 

HUR KAN  
OMSTÄLLNINGSARBETE 
GÅ TILL I PRAKTIKEN?

John Holmberg 

MODIGT LEDARSKAP 
SKAPAR  EMPATI  

I SYSTEMEN

Sara Damber

VÅRA PLENUMFÖRELÄSARE

FRAMTID VÄSTRA GÖTALAND 2019 
– Ledarskap och samverkan i en tid av omställning
Sverige och Västra Götaland står inför komplexa samhällsutmaningar inom alla 
sektorer som kräver tvärsektoriella lösningar och nya arbetssätt. Klimatföränd-
ringar, social hållbarhet, global konkurrenskraft och kompetensförsörjning inom 
både offentlig och privat sektor är några av de stora framtidsfrågor vi behöver 
möta tillsammans. 

Årets konferens är en del i processen med att ta fram nästa regionala utvecklingsstrategi 
för Västra Götaland, som ska gälla fram till år 2030.

Hur kan vi med våra olika styrkor, perspektiv och förutsättningar skapa en hållbar 
 utveckling? Hur kan ett modigt, gemensamt ledarskap ta oss dit?

Varmt välkommen till årets konferens! 

Helena L Nilsson,  
regionutvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen

VAR : Svenska Mässan i Göteborg, Kongresshallen 
NÄR : 2 december 2019 klockan 9:30–16:15

ANMÄL DIG HÄR 
senast 25 november.

https://www.trippus.net/framtidvgr2019
https://www.trippus.net/framtidvgr2019


1   Öppenhet och medskapande för att 
 hantera komplexa samhällsfrågor  
– att göra nytt och annorlunda

2   Delat beslutsfattande med barn och 
unga – vågar vi?

3   One solution fits all? Om olika platsers 
 förutsättningar och hur vi skapar policys 
som möter olikheterna

4   Backcastingmetodens fyra rum 
– förmågan att tänka bortom existerande
strukturer och system

5   Omställning! Hur snabbt kan det 
gå att ställa om till en hållbar 
samhälls utveckling?

6   Väderkatastrofer, cyberattacker eller 
pandemier – hur kan vi förbereda oss för det 
okända genom en risk- och robustanalys?

7   Från ord till handling – hur får vi 
genom förandekraft i klimatomställningen? 

8   Talar Västra Götaland med en 
gemensam röst?

VÅRA VALBARA WORKSHOPS OCH SEMINARIER

När du anmäler dig får du välja en workshop eller ett seminarium att delta i under eftermiddagen. Det är begränsat  
antal platser, så anmäl dig i god tid för att säkerställa din plats. Beskrivning av varje workshop/seminarium ser du när 
du anmäler dig.

BÖRJA DAGEN MED ETT FRUKOSTSEMINARIUM MED KLIMAT 2030 
– VÄSTRA GÖTALAND STÄLLER OM

Det är nu tio år sen Västra Götaland antog sitt klimatmål, och snart tio år tills vi ska vara  
i mål. Mycket görs, men inte tillräckligt. Hur kan vi växla upp klimatarbetet? 
Välkommen till ett frukostseminarium där bland andra Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige, 
Martin Hultman från Chalmers och Ragnhild Larsson från Klimatpodden deltar. Fokus för 
seminariet är genomförandekraft i klimatomställningen. Klockan 8.30–9.45.

L ÄS MER HÄR

VEM RIKTAR SIG KONFERENSEN TILL? 

Konferensen riktar sig till dig som ansvarar för 
eller arbetar med utvecklingsfrågor inom offent-
lig och privat sektor. Såväl politiker, tjänstemän 
som företrädare för civilsamhälle, näringsliv och 
akademi är välkomna.

VAD ÄR FRAMTID VÄSTRA GÖTALAND? 

Den årliga konferensen Framtid Västra Götaland är ett initiativ 
inom ramen för Västra Götalandsregionens strategi för tillväxt 
och utveckling, VG2020. 

En konferens för vår gemensamma kunskap, erfarenhetsutbyte 
och samtal om Västra Götalands utveckling och framtid. Målet  
är att öka kunskapen och samsynen kring utmaningar och lös-
ningar i regionala utvecklingsfrågor. 
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PROGRAM FÖR DAGEN 

8:30–9:45 Frukostseminarium Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om 

9:30 Registrering och fika – Framtid Västra Götaland

•  Inledning av ordförande i regionutvecklingsnämnden Kristina Jonäng och
regiondirektör Ann-Sofi Lodin

•  Föreläsning med Åsa Lundquist Coey: Leda i förändring – att navigera i hög komplexitet

•  Föreläsning med John Holmberg: Hur kan omställningsarbete gå till i praktiken?

•  Panelsamtal: Framtidens ledarskap, vad är det?

•  Lunch

•  Workshops och seminarier

•  Fika

•  Föreläsning med Sara Damber: Modigt ledarskap skapar empati i systemen

•  Panelsamtal: Vad händer nu? Hur går vi vidare?

16:00 Avslutning av regionutvecklingsdirektör Helena L Nilsson

Moderator för konferensen är Karin Klingenstierna.

SOCIAL  A MEDIER 
Läs mer om konferensen på vgregion.se/framtidvastragotaland.  
I sociala medier kan du följa konferensen under #FramtidVG.  
På Facebook heter vi Utveckling Västra Götaland och på Twitter @VGR_Regionalutv

KONTAK T
Mejla dina frågor till koncernkontoret.framtid.vastra.gotaland@vgregion.se

DOKUMENTAT  ION
Delar av konferensen kommer att filmas och fotograferas. Materialet kommer att publiceras på våra 
webbplatser, i sociala medier och kan användas i informationsmaterial från Västra Götalandsregionen.

L  ADDA NER VGR MÖTEN 
På konferensen kommer appen VGR Möten att användas. Där hittar du information, program  
och kan ställa frågor till föreläsarna. Ladda ner appen redan nu. Eventkoden kommer att skickas 
ut innan konferensen.
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