
 

 
 
Att navigera som konsult i offentlig sektor 
 
En kurs/workshop för dig som vill bli bättre på att förstå hur offentlig sektor 
leds och styrs så att du ökar din förmåga att utföra konsultuppdrag som leder 
till samhällsnytta  
 
Kontexten i offentlig sektor skiljer sig från privat sektor på fler sätt. Syftet med kursen är att 
bidra med insikter och kunskaper om vad som kännetecknar offentlig sektor och vikten av 
att tillämpa systemsyn för att kunna utveckla väl fungerande offentliga tjänster som utförs 
kostnadseffektivt, respektfullt och hållbart.  
 
Målet med kursen är att du får lära dig mer om den historiska utvecklingen av styrningen 
inom offentlig sektor inklusive vad som lett fram till diskussioner om tillitsbaserad styrning 
och agila arbetssätt.  
 
Vi går igenom vad systemsyn i praktiken innebär och vilka förutsättningar som behöver vara 
på plats för att utveckla en effektiv verksamhet. Vi pekar även ut vilka möjligheter till stöd 
för förändring som finns i gällande regelverk.  
 
 
 
 
 
 



 

 
Innehåll: 

Grundläggande styrande dokument i offentlig sektor 
Vad innebär myndighetsförordningen, instruktion, regleringsbrev mm (om 
kommuner och regioner så gäller andra styrande dokument), Krocken mellan 
tjänstemannalogik, medielogik och politisk logik. Att styra och leda offentlig 
verksamhet är svårare än vad många tror. 

 
Vad kännetecknar offentlig sektor och vad innebär det för styrningen? 
• Tjänster (tjänstelogik/varulogik) 
• Behov av samverkan 
• Komplexitet 
• Dagens styrning är utformad som om organisationen själv råder över resultatet 
• Dagens styrning är utformad som om verksamheten vore komplicerad 
• Tillitsbaserad styrning och agila arbetssätt 

 
Vad innebär det att använda systemsyn i styrning och utveckling av verksamheter?  
• Utgå från syftet med verksamheten och förståelse för verksamheten som ett 

komplext system. Exempel.  
• På vilket sätt kan man hitta stöd för utveckling och förändring i den offentliga 

kontexten? 

 
Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som verkar som konsult i offentlig förvaltning eller som 
vill ha uppdrag i offentlig förvaltning 
 
 
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 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). 
 
 

Kontakta Siv eller Lennart för mer information om olika möjliga kursupplägg och alternativ.  

Siv Liedholm: siv.liedholm@effektivstyrning.se Telefon: 076-765 01 00 

Lennart Wittberg: lennart.wittberg@effektivstyrning.se Telefon: 079-304 90 25 

 


