
Tillitsbaserad ledning och styrning
Tillit är grundläggande för att skapa en effektiv och framgångsrik ledning och styrning, vilket också kommuniceras i otaliga ledar- 

och medarbetarpolicys. I vardagen är det ofta svårare då ambitionen att leda med tillit snubblar på hinder i verksamhetens styr- och 

beslutsprocesser. 

Att skapa tillit i praktiken förutsätter att ledarskapet och styrprocesserna talar samma språk. Att det finns en passform mellan vad 

chefen tror på och kommunicerar och vilken tillit som chefer och medarbetare uppfattar genom organisationens styrdokument, be-

fogenheter och ansvar, planerings- och uppföljningsprocesser, och inte minst det direkta bemötandet.

Tillit i praktiken
- När ord och handling talar samma språk 
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Från utmaningar till möjligheter
Oförutsägbarhet, ökad komplexitet och förväntningar om dig-

italisering ställer idag höga krav på offentligt finansierade or-

ganisationer att utvecklas i takt med en föränderlig omvärld. 

Samtidigt pågår en generationsväxling där medarbetare, med 

delvis nya förväntningar på arbetslivet, tar plats i våra organ-

isationer. 

För att omvandla utmaningar till möjligheter krävs  

organisationer som förmår ta tillvara utvecklingskraften hos 

chefer och medarbetare.  Tilliten till individens förmåga och 

kompetens blir därmed avgörande för att kunna bibehålla och 

öka kvaliteten i de offentligt finansierade tjänsterna. Här har 

ledaren en central roll i att skapa rätt förutsättningar genom 

ledarskap och styrprocesser. 

Medledarskapet blir 
ett sätt att dra nytta 

av en större del av den 
kognitiva kapaciteten 

i organisationen.”

 Tillitsdelegationens SOU 2018:47



Vägen framåt
För att förverkliga en tillitsbaserad ledning och styrning be-

höver ledningen först analysera och förstå den nuvarande 

uppsättningen styrsignaler.  – Hur uppfattar chefer och me-

darbetare dagens styr- och ledningsprocesser, organisation & 

ledarskap, och vilket agerande och resultat leder det till?

Nuläget jämförs mot målbilden varefter arbetet med att forma 

lösningar inom respektive område tar vid. Tillit byggs i ett  

system som hänger samman, där alla delar måste samspela för 

att nå önskade effekter.
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EKAN MANAGEMENT
Ekan Management is a management consulting firm with 

more than 30 years of experience helping companies and 

organizations to achieve their ambitions. Our experience 

and knowledge have shaped the perspective on how we 

can best contribute to the success of our clients. We opti-

mize this idea in our promises CHALLENGE, INVOLVE and 

REALIZE. This is our commitment to you.

We are the official representative for Beyond Budgeting 

Institute in Sweden and part of the global consulting 

network Beyond Budgeting Advisory. 

KONTAKT:

Petter Spanne
073-543 28 16

petter.spanne@ekan.com

Evelina Kambre
076-766 54 83

evelina.kambre@ekan.com

Vårt erbjudande
Ekan Management har lång erfarenhet av att stödja offentligt finansierade organisationer med såväl utveckling av ledarskap- och 

medarbetarskap som genomlysning och utveckling av styrmodeller, styr- och ledningsprocesser. Vi erbjuder både punktinsatser 

och långsiktiga partnerskap vid större förändringsinsatser. Exempel på uppdrag kan vara:

• Passformsanalys för utvärdering av nuvarande styrmodell samt rekommendationer på lösningar  

för att stärka tilliten i ledarskap och styrprocesser

• Stöd, expertis, samt projekt- och förändringsledning vid införande av beslutade lösningar

• Coaching och handledning av chefer, ledare och medarbetare utifrån verksamhetens syfte och mål 

• Ledarskapsutbildningar för både chefer och organisationens medledare i olika ledarroller

• Insatser för att stärka medarbetarskapet och medledarskapet och därmed öka förutsättningarna för  

ett aktivt deltagande i utvecklingen av verksamheten


