
 

 
 
Personlig Tränare för stöd i ledning och styrning 
 
Känner du att behöver få tillgång till någon som ger dig stöd i frågor som rör 
ledning och styrning?  Någon som utmanar dig och ger dig möjligheter att träna 
på att utveckla en styrning som leder till att verksamheter utvecklas och 
förbättras? 
 
Inom ramen för lärplattformen Effektiv styrning (www.effektivstyrning.se) ger vi nu möjlighet 
att abonnera på tjänsten ”Personlig träning för stöd i ledning och styrning”.  
Du väljer om du vill abonnera på ett brons-, silver eller guldkort! Kortet gäller i 12 månader.  
 
Bronskortet  
Abonnemanget omfattar 2 möten hos dig där vi under det första mötet går igenom var du och 
din verksamhet står i lednings- och styrningsfrågorna och vilken förflyttning som är önskvärd. 
Vi kommer överens om vad som är viktigast och gör en anpassad plan för hur du och din 
verksamhet vill använda ditt träningskort. Under året har vi ett Skypemöte varje månad (10 
gånger under året) där vi bollar aktuella frågor och du har möjlighet att få utmaningar i form 
av ”övningar” att jobba med till nästa gång.  Vi avslutar sedan året med att göra en uppföljning 
om vad som har hänt. 
 
Silverkortet  
Abonnemanget omfattar 4 möten hos dig där vi under det första mötet går igenom var du och 
din verksamhet står i lednings- och styrningsfrågorna och vilken förflyttning som är önskvärd. 
Vi kommer överens om vad som är viktigast och gör en anpassad plan för hur du och din 
verksamhet vill använda ditt träningskort. Hur vill du nyttja mötestillfällena? Vi kan exempelvis 
fördjupa oss i någon specifik frågeställning i en workshop för en större grupp, träna genom 
olika dilemmaövningar, träna på att förstå verksamheter som system och se konsekvenserna 
för ledning och styrning.   



 

 
Under året har vi ett Skypemöte varannan vecka (ca 20 gånger under året) där vi bollar 
aktuella frågor och du har möjlighet att få utmaningar i form av ”övningar” att jobba med till 
nästa gång.  Vi avslutar sedan året med att göra en uppföljning om vad som har hänt. 
Silverkortet ger dig tillgång till 2 personliga tränare.  
 
Guldkortet  
Abonnemanget omfattar 6 möten hos dig där vi under det första mötet går igenom var du och 
din verksamhet står i lednings- och styrningsfrågorna och vilken förflyttning som är önskvärd. 
Vi kommer överens om vad som är viktigast och gör en anpassad plan för hur du och din 
verksamhet vill använda ditt träningskort. Hur vill du nyttja mötestillfällena? Vi kan exempelvis 
fördjupa oss i någon specifik frågeställning i en workshop för en större grupp, träna genom 
olika dilemmaövningar, träna på att förstå verksamheter som system och se konsekvenserna 
för ledning och styrning. Vi kan också konkret arbeta med att hitta bättre mätetal och utforma 
forum för dialog och lärande.   
  
Under året har vi ett Skypemöte varannan vecka (ca 20 gånger under året) där vi bollar 
aktuella frågor och du har möjlighet att få utmaningar i form av ”övningar” att jobba med till 
nästa gång.  Du har fri tillgång till din personliga tränare och övriga experter/personliga tränare 
i Effektiv styrning för att ställa frågor. Genom Guldkortet får du prioritet att nå oss via mail 
och telefon med kort varsel. Vi avslutar sedan året med att göra en uppföljning om vad som 
har hänt. 
 
Målgrupp: Du som vill utveckla din förmåga att leda och styra verksamheter som system för 
att nå bättre resultat. Du väljer själv din primära personliga tränare – är du osäker så 
kontakta någon av oss så kan vi prata om vilka behov du har och föreslå ett alternativ! 
 
 
Kostnad: 
Bronskortet: 50 000 kr ex moms per år.  
Reskostnader tillkommer. 
 
Silverkortet: 100 000 kr ex moms per år.  
Reskostnader tillkommer. 
 
Guldkortet: 150 000 kr ex moms per år 
Reskostnader tillkommer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Personliga tränare 
 

 

Helene Ersson är verksamhetskonsult och stödjer tjänsteorganisationer att utveckla sin 
ledning och styrning utifrån ett systemteoretiskt synsätt. Hon har mer än 20 års erfarenhet 
som verksamhetsutvecklare och projektledare vid Sundsvalls kommun. Helene var en av 
initiativtagarna till Skönsmomodellen, där hemtjänsten utvecklats utifrån en systemteoretiskt 
synsätt. Helene har under flera perioder lett projekt för SKLs räkning, t ex utveckling av 
kommuners budgetprocesser och säkerställa kvalitet i upphandlad verksamhet. De senaste 
fyra åren har Helene verkat som konsult på KPMG och arbetat med verksamhetsrevision och 
rådgivning till framför allt kommuner, kommunala bolag och kommunalförbund. Från och med 
i april 2019 driver Helene egen konsultverksamhet. 
Kontakt: helene.ersson@effektivstyrning.se 
 

 
Siv Liedholm har arbetat som process- och förändringsledare vid flera förändringsarbeten av 
ledning och styrning utifrån systemsyn samt utbildat och föreläst om systemsyn under drygt  
10 år. Exempel på myndigheter där Siv arbetat i längre uppdrag är CSN, Migrationsverket, 
Transportstyrelsen, Polisen och samordningsförbundet VärNa. Hon har ett speciellt intresse 
för utveckling av mätsystem som bidrar till lärande och förbättringar av verksamheten. Siv är 
en av grundarna till lärplattformen Effektiv styrning (www.effektivstyrning.se). Siv är känd för 
sitt djupa engagemang i människor och sin förmåga att förstå olika typer av situationer och 
sammanhang.  
Kontakt: siv.liedholm@effektivstyrning.se 
 



 

 

Inger Sohlberg har i olika roller arbetat med styrning och utveckling av verksamheter i stora 
myndigheter som Försäkringskassan, Skatteverket, SCB och har såväl bred som djup 
erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete. Ibland har det handlat om att 
utveckla IT-system, ibland om att bygga upp en verksamhet från grunden eller att införa 
styrmodeller på myndighetsnivå.  Under de senaste åren har Inger genomfört utredningar 
om styrning av och inom myndigheter samt utbildat handläggare i regeringskansliet och 
myndigheter om styrkedjan och dess effekter.  Inom ramen för Effektiv styrning har hon lett 
seminarier kring ledning och styrning och skrivit idéskriften verksamhetsnära ledning och 
styrning. Inger är bra på att skilja stort från smått och hitta nya infallsvinklar på problem och 
situationer. Ingers stora intresse är att skapa bättre förutsättningar för lärande i vardagen 
och ta tillvara den verksamhetsnära kunskapen. Hon är också medförfattare i antologin Den 
lärande organisationen 2.0. 
Kontakt: inger.sohlberg@effektivstyrning.se 
 
 

 
Lennart Wittberg är fristående författare, föreläsare och rådgivare. Han har i många år arbetat 
som strateg på Skatteverket och där bidragit till att förvandla verket till en av Sveriges mest 
framgångsrika och uppskattade myndigheter. På Skatteverket var Lennart rådgivare åt 
verksledningen och ledningsgruppen i många år. Lennarts erfarenheter omfattar bland annat 
kulturförändring, digitalisering, utveckling av verksamhetsmodeller, tjänstelogik, styrning och 
organisation samt strategisk planering. 
Kontakt: lennart.wittberg@effektivstyrning.se 
 
 

 


