
Varje år anordnar vi årets mest inspirerande dag – Framtidsgalan! Det är en 
dag då vi hyllar personer inom offentlig sektor som gör skillnad för människor 
varje dag, ofta långt utanför sin arbetsbeskrivning. Under galan får vi lyssna 
på inspirerande talare och dela ut priser inom flera prestigefulla kategorier. En 
dag full av glädje, stolthet och inspiration utlovas! 

FREDAG DEN 11 NOVEMBER 2022
BERNS, STOCKHOLM & DIGITALT

13.00-23.00

Redan 2015 kläcktes idén om att skapa en gala för att sprida ljus överextraordinära 
insatser inom offentlig sektor och lyfta fram inspirerande förebilder som gjort  
skillnad. Succén var slående och galan har sedan dess gästats av storheter som 
Fredrik Reinfeld, Frida Boisen, Ami Henviken och Moneybrother.  
 
I år går Framtidsgalan av stapeln den 11 november och anordnas för andra året 
både som ett fysiskt och digitalt evenemang, för att fler ska kunna ta del av galan. 

Christer Olsson Elaine Eksvärd Mia Törnblom Fredrik Lindström



EN DAG FYLLD MED KOMPETENSUTVECKLING OCH HYLLNINGAR

Framtidsgalan är en fartfylld dag fylld av kompetensutveckling och  
inspiration där vinnarna i de olika priskategorierna utses och där vi hyllar det enormt 
viktiga arbete som görs inom offentlig sektor varje dag. Vi lyfter fram vardagshjältar 
som uppmärksammas med energi, kraft och inspiration.

2021 hade vi över 40 finalister på galan, när vi delade ut priser i kategorierna Årets 
Hjälte, Årets Ledare, Årets Inspiratör, Årets Hederspris, Årets Insats, Årets Team och 
Årets Hjärta. I år kommer såväl kategorier som antal nominerade att öka! 

Varje år väljer vi ut flera inspirerande och aktuella personer som talare på  
Framtidsgalan. Talarrna väljs efter teman med fokus på att beröra, inspirera och 
utveckla. Även tidigare vinnare som utmärkt sig särskilt tar plats på scen. Som talare 
förra året hade vi bland annat vi Ami Henviken, Anders Ekholm och Petra Malm. 



VAD BRINNER NI FÖR?

All hjältar förtjänar uppmärksamhet och som kategoriägare på Framtidsgalan får ni chans 
att lyfta upp goda exempel på arbetsinsatser och värderingar som är viktiga för er. Och 
inte minst möjligheten att inspirera andra att jobba hos eller i offentlig sektor i stort. Galan 
är ett fantastiskt tillfälle att bidra till att öka hyllningen till de som arbetar inom offentlig sektor 
och positionera er organisation och era värderingar på arbetsmarknaden. Att dessutom få 
bjuda anställda på fest,  inspiration och kompetensutveckling är inte helt fel! 

Kategoriägarfilm

Godkänna finalister

Dela ut pris

Marknadsföring

Utse vinnare och jurygrupp

SOM KATEGORIÄGARE FÅR NI

Bestämma kategori och 
kriterier

Hålla tal på 
Framtidsgalan 

10 biljetter till  
Framtidsgalan

Om ni har några frågor är ni varmt 
välkomna att kontakta 
Försäljningschef Sara Hellblom 

sara.hellblom@framtidsverket.com
076 641 03 55



OM TALARNA

Christer Olsson
 
Christer Olsson är fiskarsonen som gjort sunt förnuft till sin affärsidé och har under 
många år varit en av Sveriges mest efterfrågade inspiratörer. Hans ambition är att 
så tankefrön och att du skall gå från att Veta till att Göra. Det handlar om utveckling 
och att vara en prövande levande lärande människa. Han står fast för att allt som 
inte är under utveckling är under avveckling. 

Elaine Eksvärd 
 
Elaine Eksvärd är en av landets mest efterfrågade retoriker och föreläsare. Hon är 
expert på att förmedla verktyg som får folk att lyssna, komma ihåg det som sägs 
och att dessutom vilja höra mer. År 2016 utsågs Elaine till ”Årets kvinnliga talare”, 
och hon uppmärksammas ofta för sitt fokus på modern retorik – från talarstolen till 
folks vardag – vilket gjort den antika konsten mer lättillgänglig.

Mia Törnblom
 
Mia Törnblom har hjälpt flera tusen personer till utveckling och är en av  
Skandinaviens främsta föreläsare och utbildare. Hon arbetar framgångsrikt med  
individutveckling, ledarskapsstöd, samt organisations- och teamutveckling.  
Dessutom har Mia skrivit elva böcker, vilka tillsammans har sålts i miljoner exemplar 
i Sverige och internationellt. Hon har även har fått flera utmärkelser som talare,  
både i Sverige och Norge.

Fredrik Lindström (underhållare) 
 
Fredrik Lindström har blivit en av landets mest populära personer tack vare sitt sätt 
att blanda underhållning med folkbildning i sina böcker, föreställningar, TV-program 
och sommarprat. Hans utläggningar om språket, vårt land och om allt annat mellan 
himmel och jord är alltid lika träffande och engagerande, och alltid med en stor 
nypa humor.



OM LOKALEN

The Ballroom på Berns i Stockholm

Tidstypiska detaljer och kristallkronor kombinerat med en  
modern ljud-och ljusanläggning samt tillgång till två scener 

gör the Ballroom till en eventlokal utöver det vanliga. 

Adress
Berns Berzelii Park

Box 55719
114 83  Stockholm


