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Tillitskonferensen
så lyckas ni med den tillitsbaserade styrningen
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SÅ LEDER DU 
FÖRÄNDRING

CHARLOTTA LUNDGREN



Louise Bringselius ledde Tillitsdelegationens 
arbete och är nu aktuell med den nya boken 
“Tillitsbaserat ledarskap – från pinnräknande 
till samskapande”. Hon kommer att berätta 
om tillitsbaserad styrning och det tillits- 
baserade ledarskapet i teori och praktik.
 

Lennart Wittberg är en författare och  
rådgivare som hjälper offentlig sektor att 
utvecklas. Lennart har tidigare arbetat som 
strateg på Skatteverket där han hade en 
avgörande roll i Skatteverkets utveckling  
mot att bli en av Sveriges mest framgångs- 
rika myndigheter.
 

Mona Lindström har i många år arbetat på 
det nederländska hemstjänstföretaget  
Buurtzorg som är världskänt för sitt tillits- 
baserade förhållningssätt. Bland annat  
arbetar de med självstyrande team och i 
princip utan chefer.

Britt Marie Börjesson och Stefan Persson 
från Tomelilla kommun. Där har man i 5 år 
arbetat med sin “tillitsresa”. De kommer 
tillsammans att berätta om hur de aggrege-
rar upp idéer från medborgarna för att driva 
innovation i kommunen.

Susanne Norberg berättar om Gislaveds 
förvandling från byråkrati till medborgarfokus 
och som på kuppen har rusat cirka 200  
platser uppåt på kommunrankningen.  
Susanne berättar inspirerande om hur de 
konkret har ändrat sitt sätt att kommunicera 
och relatera till kommuninvånarna på ett sätt 
som gett tydliga positiva resultat.

Dagen avslutas av Charlotta Lundgren som 
är psykolog, och har inriktat sig speciellt på 
hur organisationer kan ställa om till tillits- 
baserat ledarskap. Charlotta har precis  
kommit ut med boken “Tillitsbaserat ledar-
skap – handbok för chefer och ledare.” 
Hon kommer att ge dig verktyg för att lyckas 
med förändringsarbetet.

SÅ KAN LEDARE, MEDARBETARE  
OCH MEDBORGARE TILLSAMMANS  
SKAPA BRA VERKSAMHETER

*Och det är kanske fel att begränsa det till offentlig sektor. 

Många stora organisationer är intresserade av temat.  

Så även om du arbetar i t.ex. kommunalägt bolag eller kyrkan är 

du varmt välkommen och kommer att ha stort utbyte av den här 

dagen.

Hör gärna av dig till mig 
om du har några frågor! 

Fredrik Bankler, utbildningsansvarig

fredrik.bankler@kunskapsgruppen.se

031-22 24 55 / 0765-424 396

Det är mycket prat om tillitsbaserad styrning och ledning i  

offentlig sektor just nu. För många är fortfarande de här teorierna 

luddiga och svåra att greppa. Talar vi ens om samma sak när vi 

talar om de här sakerna? Kan en undra.

På Tillitskonferensen den 27 januari kommer du att få ett  

smörgåsbord av talare som berättar om hur tillitsbaserad styrning 

kan utföras i praktiken. OCH du kommer även att få en djupare 

förståelse för teorierna bakom.

Du möter ledare som har lyckats göra teorierna bakom det tillits-

baserade förhållningssättet konkreta. Du kommer att träffa både 

experter och praktiker, och du kommer att möta andra  

deltagare med samma utmaningar och möjligheter som du har.

Detta är ett utmärkt tillfälle att få kunskap och inspiration för att 

lösa framtidens utmaningar i offentlig sektor.*

Det är redan många grupper från kommuner, regioner och  

myndigheter bokade till den här dagen. Ta med dig kollegorna 

och kom du också!



FÖRMIDDAG
09:00 Konferensen inleds

09:05 Tillitsbaserat ledarskap – från pinnräknande till 
samskapande
• Det tillitsbaserade förhållningssättet i teori och praktik

• För att lyckas måste det börja hos chefer och staber

• Hur du kan arbeta både relationellt och strukturellt för 

att lyckas med att minska byråkratin och öka medarbetar 

engagemanget

• Du behöver ha “kompass”, “coach” och “vägröjare” med 

dig på resan

Louise Bringselius kommer att föreläsa via Zoom. Och du följer det 
antingen på storskärm i kurslokalen eller via egen skärm. 

10:10 Tomelillas tillitsresa – förändring, innovation och 
medborgardialog i fokus 
 
I Tomelilla kommun har man arbetat för att skapa en tillits- 

baserad organisation sedan 2016. Här kommer du att få 

höra om hur de arbetar med bland annat:

• Att aggregera kunskap från personal och brukare till att 

skapa en nulägeskarta som används vid beslut om till 

exempel mål och budgetar

• Förändringsarbetet i praktiken – hur man praktiskt arbetar 

med den här kulturresan

• Innovationen – hur man systematiskt arbetar för att  

utveckla kommunens tjänster 

Britt Marie Börjesson, kommundirektör, Tomelilla kommun 
Stefan Persson, utvecklingschef, Tomelilla kommun 

11:20 Internationell utblick: så fungerar en organisation 
med 14.000 anställda i självstyrande team
• Så får man en stor, extremt platt organisation att fungera

• Hur funkar det i praktiken med självstyrande team?

Mona Lindström, Buurtzorg

EFTERMIDDAG 
13:00 Så gjorde Gislaved för att rusa på kommunrankingen: 
”det är så enkelt att det nästan är dumt”
• Så ändrade vi förhållningssättet på bygg- och  

miljönämnden

• Kommunikationen är A och O – så gjorde vi då,  

så gör vi nu

• Så jobbar jag för att stötta mina enhetschefer i den här 

förändringen

Susanne Norberg, bygg- och miljöchef Gislaveds kommun 

13:50 Tillit förr och nu – skulle Skatteverket ha kunnat 
förändras idag med New Public Management?
 
Skatteverket har förändrats från en fruktad skattefogde till 

en omtyckt servicemyndighet. Mycket av förändrings- 

arbetet gjordes för länge sedan. Hade en sådan förändring 

kunnat göras idag med New Public Management? Genom 

att jämföra förr och nu ur ett tillitsperspektiv kan vi lära oss 

mer om vår samtid och också förstå mer om vilken roll tilliten 

spelar. 

• Hur kunde Skatteverket lyckas med sin förändring utan 

detaljerade planer, riktlinjer och omfattande uppföljning? 

• Hur skulle Skatteverket ha kunnat förändras idag med 

New Public Management? Hade det ens varit möjligt?

• Tillit som lyx i de abstrakta styrmodellernas värld kontra 

tillit i verkligheten

Lennart Wittberg, författare och rådgivare med bakgrund från 
Skatteverket 

 
15:10 Förändringsledning med fokus på konkreta  
beteenden
• Så förändrar du normer, värderingar och processer i  

organisationen

• Hur operationaliserar man ”mer tillit”?

• Det du behöver veta om motivation och behovet av  

självbestämmande för att lyckas med förändringen

Charlotta Lundgren, psykolog och författare
 
 
16:00 Konferensen avslutas

PROGRAM
XXXX

SE ALLA  
HÅLLTIDER PÅ

KUNSKAPSGRUPPEN.SE

SÅ KAN LEDARE, MEDARBETARE  
OCH MEDBORGARE TILLSAMMANS  
SKAPA BRA VERKSAMHETER

Konferensen är en hybridkonferens som du  
kan följa antingen på plats i Stockholm eller  
via Zoom.

Väljer du att följa konferensen via Zoom så gör du det från 

valfri skärm. Vi kommer att ha kameror i salen och  

föreläsarnas datorskärmar kommer att delas de också.  

På så sätt får du en fullvärdig upplevelse av innehållet även 

“hemifrån”. Vi har även en digital moderator som är online- 

deltagarnas “språkrör” ut i föreläsningssalen. Vi har kört 

detta vid en mängd tillfällen tidigare med jättebra resultat.

3 BRA ANLEDNINGAR ATT  
ANMÄLA SIG
1. Här får du höra både från experter och ur ”hästens 

mun” hur ni kan lyckas skapa en bra verksamhet via 
tillitsbaserat förhållningssätt. 

2. Du får träffa kollegor med samma utmaningar som du. 

3. Det blir en supertrevlig dag med intressanta föreläsare 
som kommer att ge dig en inspirerande start på 2022.
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VI GÖR UTBILDNINGAR 
I TOPPKLASS
Är du vetgirig, men inte fullärd? I så fall är du 

precis som oss på Kunskapsgruppen. Vi hjälper 

dig att bli ännu bättre på ditt jobb, genom att 

erbjuda utbildningar i toppklass med Sveriges 

bästa föreläsare. Och hela 92 procent av alla 

som går utbildningar hos oss ger 4 eller 5 i 

helhetsbetyg. Gör ett klokt val du också  

– lär dig nytt med oss på Kunskapsgruppen!

VI ÄLSKAR UTBILDNING!
För varje deltagare skänker vi genom Unicef  

skolmaterial till barn som behöver det. 

Besök kunskapsgruppen.se för att läsa mer. 

TILLITSKONFERENSEN 
– SÅ BLIR TEORIERNA  
KONKRETA METODER 

Stockholm

27 januari

Pris: 5 990 kr (exkl. moms) /person.

Online

27 januari

Pris: 4 990 kr (exkl. moms) /person.

Kontakt: Kontakta oss på 

info@kunskapsgruppen.se eller ring 

kundservice på 031-22 24 50

Lokal: Vägbeskrivning och information 

om våra kurslokaler hittar du på vår 

hemsida kunskapsgruppen.se

TRE ENKLA SÄTT 
ATT ANMÄLA SIG

kunskapsgruppen.se 031-22 24 50 info@kunskapsgruppen.se

VI ERBJUDER GRUPPRABATTER!

Är ni flera som anmäler er samtidigt så 
får ni grupprabatt enligt följande:

3 personer = 10% rabatt

4 personer =15% rabatt

5 -10 personer 20% rabatt 

Vid fler än 10 anmälningar ta kontakt  

med Fredrik Bankler på: 

fredrik.bankler@kunskapsgruppen.se  
för offert. Vill ni ha fakturan efter nyår? 

Skriv det i kommentarsfältet vid anmälan 

så väntar vi med att skicka ut den.

LÄS MER &  
ANMÄL DIG!

KUNSKAPSGRUPPEN.SE


