
 

 
 

Tillitsbaserad styrning i praktiken 
 

En föreläsning som synar och förklarar  
 

• Vad handlar tillitsbaserad styrning om egentligen? Är det bara ännu en 
tom managementtrend eller är detta något nytt? 

• Vad är tillit? Kan man skapa tillit? 
• Varför dyker detta upp nu? 

Tillitsbaserad styrning ses som ett alternativ till New Public Management och ska leda till 
högre effektivitet och bättre värde för kund genom att professionerna får ett större utrymme. 
Men hur fungerar detta och hur gör man? 

Syftet med denna föreläsning är att sätta tillitsbaserad styrning i ett sammanhang. Vi förklarar 
bakgrunden och den historiska utvecklingen. Vi problematiserar även kring hur tillitsbaserad 
styrning uppfattas och beskrivs. Vi förklarar begreppet tillit och visar på dess praktiska 
användning. 

Målet med föreläsningen är att du som åhörare ska få nya perspektiv på fenomenet 
tillitsbaserad styrning som hjälper dig arbeta med det i din organisation. 

Vem som helst kan läsa Tillitsdelegationens rapporter. Vi tar det ett steg längre. Vi lägger ihop 
forskning om tillit och kontroll med forskning om styrning och kombinerar med praktisk 
erfarenhet av styrning och förändringsarbete. 

Det som gör denna föreläsning till den enda i sitt slag är att den utgår från en systemsyn och 
har erfarna föreläsare som är praktiker med djup kunskap om offentlig sektor och som 
samtidigt är väl förankrade i forskningen. Föreläsningen bygger på hur det ser ut i 
verkligheten och inte på teoretiska modeller om hur det borde se ut. Detta gör att du får en 
god teoretisk kunskap som är praktiskt användbar. 

 



 

 

Föreläsningens innehåll 
 

• Tillitsbaserad styrning som en del i en ständigt pågående utveckling 
• Vad tillit är och hur det skapas 
• Myter och fallgropar med tillitsbaserad styrning 
• Tillitsbaserad styrning och systemsyn 
• Tillitsbaserad styrning i praktiken 

Målgrupp 
Chefer, controllers, utvecklare, strateger och andra intresserade inom offentlig sektor. 

Föreläsare 
 

 
 
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. Lennarts erfarenheter omfattar 
bland annat kulturförändring, digitalisering, utveckling av verksamhetsmodeller, tjänstelogik, 
styrning och organisation samt strategisk planering. 
 
 

 
Siv Liedholm har haft många uppdrag som handlat om förändring av ledning och styrning 
utifrån systemsyn. Exempel på myndigheter där Siv arbetat i längre uppdrag är CSN, 
Migrationsverket, Transportstyrelsen, Polisen, samordningsförbundet VärNa och 
Östhammars kommun. 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) där hon har utbildat och föreläst om systemsyn 
sedan 2010.  
 



 

Praktiska upplysningar  

Tid och plats: Enligt överenskommelse. Uppdragsgivaren står för lokalkostnader. 

Kostnad: Enligt överenskommelse. Fakturering sker i efterskott. Resor tillkommer. 
Betalningsvillkor: 30 dagar netto.  

Kontakta oss så kan vi utforma föreläsningen utifrån era syften och behov.  Vi föreläser för 
några få eller hundratals personer och allt däremellan. Vi föreläser gärna en timme eller 
mer, men är mycket flexibla utifrån er situation! 

Lennart Wittberg, lennart.wittberg@effektivstyrning.se 

Siv Liedholm, siv.liedholm@effektivstyrning.se.  

Välkommen att höra av dig! 

Lennart Wittberg 

Siv Liedholm 

 


