
 

 
 

Om strategier och dess roll i styrningen 
 

En föreläsning eller utbildning med teori och praktik  
 

• Alla vill vara strategiska, men hur är man det egentligen? 
• Vad är en strategi? En plan, inriktning, målbild eller något annat? Är den 

till för att visa upp ett snyggt dokument eller för att göra skillnad? 
• Var platsar en strategi i styrningen? Behövs strategier? 
• Hur kan man göra för att ta fram en strategi som gör nytta? 

I dagens organisationer finns det många strateger, men få verkligt genomtänkta strategier. 
Det är lätt att sätta rubriken ”Strategi” på ett dokument, men betydligt svårare att se och göra 
relevanta strategiska vägval. 

Genom denna föreläsning eller utbildning får du lära dig vad en strategi egentligen är, eller 
borde vara för att göra verklig nytta i organisationen. Genom att förstå strategibegreppet, 
historiskt och i nutid, blir det mer begripligt och användbart. En genomtänkt strategi med 
tydliga vägval kan underlätta betydligt för en organisation att gå samlat åt ett gemensamt håll. 
Däremot skapar mer floskeltyngda och ogenomtänkta strategier endast förvirring i 
organisationen och gör därmed mer skada än nytta. 

Med en kombination av teori och många praktiska exempel med förslag på arbetssätt kommer 
du att få nya insikter om varför en bra strategi behövs och hur en sådan kan tas fram. Vi visar 
att strategiarbete inte handlar om att tillämpa allehanda modeller och metoder, utan att det 
handlar om styrning av verksamheten. Rätt använt blir strategin ett värdefullt och nödvändigt 
komplement till syfte och mål. 

 



 

 

Detta är ett stöd som erbjuds som en kortare eller längre föreläsning, som en workshop eller 
som en utbildning på en halv dag eller längre. Vi erbjuder också möjligheten att agera 
bollplank eller annat konsultstöd. Kontaka oss så kommer vi gemensamt fram till ett stöd som 
passar dig och din organisation. 

Innehåll 

• Strategibegreppets härkomst och utveckling 
• Hur man kan se på vad en strategi är, eller bör vara, för något 
• Vikten av att identifiera och göra strategiska vägval 
• Strategi som funktion, snarare än som dokument 
• Konkreta tips, förslag och exempel 

Målgrupp 
Chefer, strateger, verksamhetsutvecklare, controllers och andra intresserade.  

Föreläsare/utbildare 
 

Lennart Wittberg är fristående författare, föreläsare och 
rådgivare. Idag hjälper han offentlig sektor med strategisk 
utveckling. Han har tidigare 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, verksamhetsmodeller, tjänstelogik, styrning och 
organisation samt strategisk planering. Lennart har skrivit boken 
”Strategiskt tänkande – Konsten att förstå och förändra”. 

 

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 eller utbildningen utifrån era syften och behov.  
Vi 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 


