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Föreläsningar som ger ny kunskap, nya tankar och kanske 
möjligheten att se världen och din verksamhet i ett nytt ljus 

 
Innehåll 

Temat för föreläsningarna kretsar i regel runt utveckling och styrning, både om vad man bör 
förändra och utveckla och hur det kan göras i praktiken. Detta rymmer till exempel ämnen 
som tillitsbaserad styrning, effektiv styrning inom offentlig sektor, styra och förändra utifrån 
systemsyn, förändra kultur och normer, bygga förtroende, utveckla bemötande och 
attityder, digitalisering utifrån kundernas situation och nya verksamhetsmodeller. 
 
Exempel på föreläsningar: 
 

• Styrning av komplexa verksamheter. Hur en styrning utifrån en 
systemsyn kan leda till både bättre och billigare verksamhet. 

• Förnya offentlig sektor. Hur offentlig sektor kan bli ännu bättre 
genom att lämna New Public Management och ta nästa steg i 
utvecklingen. 

• Tillitsbaserad styrning i praktiken. Hur tillit fungerar och vad det 
betyder för styrningen i praktiken. 

• Om mål, mått och mätningar av komplex verksamhet. Hur man 
kan tänka och göra för att styrning och uppföljning ska fungera i en 
komplex verklighet. 

• Lätt att göra rätt och svårt att göra fel. Hur en effektiv tillsyn och 
myndighetsutövning går att kombinera med ett bättre 
företagsklimat 

• Förändring och förändringsarbete. Hur förändringsarbete kan 
bedrivas av en komplex verksamhet. Skillnad mellan att planera 
och att skapa handlingsberedskap. 

• Nöjda kunder och effektiv myndighetsutövning. Hur myndigheter 
kan förbättra sitt bemötande och öka förtroendet samtidigt som 
man bedriver en effektiv och rättssäker verksamhet.  

• Strategiskt tänkande – Konsten att förstå och förändra. Hur sättet 
att tänka kan hjälpa oss förstå och därmed att förändra. 

 
Detta är endast exempel på föreläsningar. Lämna gärna egna förslag och fundera också på 
egna kombinationer av liknande innehåll. 
 

  



Upplägg 

Enligt kundens önskemål. Korta eller långa föreläsningar. Gärna med diskussioner med 
deltagarna. Spontana frågor är alltid välkomna. 
 
 
Pris 

Normalpris för en föreläsning är 27 500 kronor exklusive moms (inga extra kostnader för 
resor eller liknande). Mängdrabatt och Gotlandsrabatt erbjuds. Normalpris för en digital 
föreläsning är 20 000 kronor exklusive moms. Även pris efter särskild överenskommelse är 
möjligt beroende på omständigheterna. 
 


