Inbjudan till konferens

Utredarforum
2019
Stockholm 9-10 april 2019
Effektivisera & nå framgång i din
utredning
• Fördjupa dig i effektiv utredningsmetodik
• Rätt lösning och bearbetning av vanlig
utredningsproblematik

Datum
9-10 april 2019

Plats

• Verktyg för att hantera politiskt känsliga
utredningar

Centrala Stockholm
Se teknologiskinstitut.se för mer info

• Erfarenheter och lärdomar från framgångsrikt
utredningsarbete

Anmälan

• Strategier för effektiv kommunikation med
berörda parter

Ur programmet

www.teknologiskinstitut.se
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Koordinering & projektledning utan att vara chef – praktiska metoder & verktyg
Sara Jendi Linder
Finansdepartementet

Utredningsmetodik – metoder & verktyg för ett lyckat utredningsarbete
Mikael Gilljam
Göteborgs universitet

Hur ska man hantera problematiska utredningar? – Lärdomar från ett långt utredarliv
Lars Calmfors
Institutet för Näringslivsforskning

…och många fler

Program
Tisdag 9 april 2019
9:00 Registrering med kaffe & smörgås
9:30 Moderator Anna Boman och Ann-Sofie Hedenström
inleder konferensen
Ann-Sofie är chef för kommunledningskontoret och Anna är
utredare i Sandvikens kommun. De har gedigen erfarenhet av
utredningsarbete och kommer leda oss genom konferensens
två dagar.

Mikael är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Han har undervisat om forskningsmetoder i 35 år och är en av
författarna till boken Metodpraktikan. Mikael har under många
år arbetat med de svenska Valundersökningarna och har även
genomfört tre omfattande webenkätundersökningar med
Sveriges samtliga kommun- och landstingsfullmäktigledamöter.

11:45 Lunch

9:40 – 11.45

12.45 – 13.45

Utredningsmetodikens A & O – metoder &
verktyg för ett lyckat utredningsarbete

Systematisk omvärldsanalys i rollen som
utredare

•

Så ställer du dig till beställningsjobb

•

•

Fördjupning i ett intersubjektivt och kumulativt arbetssätt

Desk research – kartlägg omvärlden utifrån ditt
utredningsuppdrag

•

Så identifierar och formulerar du problemet

•

•

Metoder för arbetet med beskrivande och förklarade studier

Från research till kontinuerlig omvärldsbevakning – verktyg
och metoder

•

Olika typer av urval – hur du gör rätt

•

Så drar du slutsatser av insamlad information

•

Konsten att sätta samman en enkät – så lyckas du

Henrik Sköld, omvärldsanalytiker, Post- & telestyrelsen

Mikael Gilljam, professor, Göteborgs universitet

SPÅR: Statliga utredningar

SPÅR: Kommunala utredningar

14:00-15.00

14:00 – 15.00

En utrednings roll i det politiska spelet
•

Den konstitutionella grunden

Framgångsrika metoder & verktyg för arbete
med mindre utredningar

•

Direktiv och brist på direktiv

•

•

Så interagerar du med intressenter

Anpassad utredningsmetodik för utredningar med korta
deadlines

•

Metoder för effektiv planering för kort projekttid

•

Så gör du rätt avvägningar i ditt projekt

Hans Jeppson, f.d. statssekreterare & särskild utredare,
Regeringskansliet
Hans har arbetat med politik och samhällsfrågor under mer
än 40 år och har utöver erfarenhet som statlig utredare
bl.a. varit nationalekonom vid Moderaternas riksdagskansli,
samordningsansvarig i Statsrådsberedningen och
statssekreterare i Utrikesdepartementet samt varit rådgivare
och expert i flera statliga verk.

15:00 Eftermiddagskaffe
15:30 – 16.30

Särskild utredare i statens tjänst – utmaningar
& möjligheter
•

Att tolka uppdraget och lägga upp arbetet – tips och verktyg

•

Så väljer du medarbetare med rätt egenskaper och
kompetens för uppdraget

•

Vanliga fallgropar – vad är viktigt att tänka på för att undvika
dem?

•

Metoder för redovisning av utredningens resultat

Christofer Nilsson, utredare, Sundsvalls kommun

15:00 Eftermiddagskaffe
15:30 – 16.30

Kommunala utredarerfarenheter från kombinerat
arbete i projekt respektive utredarform
•

Så kan du balansera mellan löpande ärenden och projekt

•

Från strategi till slutprodukt – hur gör du när det inte går
som du tänkt dig?

•

Vikten av förankring hos alla parter för att utredningens
resultat ska ge effekt

Ewa Jungstedt Pilestål, utredare, Stockholms Stad
Ewa har mångårig erfarenhet som utredare och projektledare,
bl.a. i Sundbybergs stad, på riksdagsförvaltningen och sedan
fem år på Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning i Stockholms
Stad.

Nils Gunnar Billinger, ordförande, Läkemedelsverket
Nils Gunnar har stor erfarenhet av statliga utredningar och
har tidigare varit statssekreterare i Försvarsdepartementet
och Statsrådsberedningen. Han var generaldirektör för Post- &
telestyrelsen 1998-2004 och Luftfartsstyrelsen 2005-2008 och
är sedan 2018 Läkemedelsverkets ordförande.

16:30 Konferensens första dag avslutas

www.teknologiskinstitut.se

Onsdag 10 april 2019
8:30 Konferensens andra dag inleds
8:35 – 09:30

13:10 – 16:10

Koordinering & projektledning utan att vara chef
– praktiska metoder & verktyg

Separat bokningsbar

•

Effektiv koordinering i projektet – metoder och arbetssätt

•

Utmaningar för dig som ska leda utan att vara chef

•

Roll- och uppgiftsfördelning och vad ligger på ditt bord?

Sara Jendi Linder, ämnesråd, Finansdepartementet

9:30 Förmiddagskaffe
10:00 – 10:50

Att utreda smart i politiskt känsliga frågor –
lyckade arbetssätt
•

Att utreda politisk känslig fråga i en större organisation

•

Vad är framgång i utredningsarbetet och hur når man den?

•

Utgångsläge – identifiering av känd positionering

•

Sammansättning av arbetsgrupp – vad du bör tänka på

•

Kartläggning av berörda aktörer – vem och vilka röster ska
höras?

•

Arbetsprocessen från upplägg till rapport – och vad händer
sen?

Stina Sundling, områdeschef verksamhetsstöd, Göteborgs
universitet

11:00 – 12:00

Hur ska man hantera problematiska utredningar?
– Lärdomar från ett långt utredarliv
•

Analys, värderingar och slutsatser av erfarenheter med
problem i utredningsarbetet

•

Så hanterar du oenighet i utredargruppen

•

Förväntningar och påtryckningar från uppdragsgivaren

Lars Calmfors, professor & forskare, Institutet för
Näringslivsforskning
Lars är professor emeritus i internationell ekonomi och
forskare vid Institutet för Näringslivsforskning. Han har haft
ett stort antal utredningsuppdrag för både regeringen och
arbetsmarknadens parter (sysselsättning, utrikes föddas
integration på arbetsmarknaden och lönebildningen).
Han har även varit ordförande för den statliga EMUutredningen 1995-96, European Economic Advisory
Group 2006-08, Finanspolitiska rådet 2007-11 och för
Arbetsmarknadsekonomiska rådet 2015-18.

12:00 Moderator Anna Boman och Ann-Sofie
Hedenström summerar & avslutar konferensen

Workshop
Att leverera underlag med kvalitet – så
lyckas du!
Korta deadlines, otydliga uppdrag och förändringar under
utredningsprocessens gång? Som utredare är det många
förutsättningar som behöver vara på plats för att möjliggöra
allra bästa kvalitet på underlaget. Eller är det så att en stor del
av utredarens jobb är just att ställa de där frågorna som gör att
förutsättningarna tydliggörs, att syftet ringas in och att resurser
och tid beslutas?
I denna interaktiva workshop får du chans att närma dig frågan
om vad god kvalitet i utredningar innebär och ta del av verktyg
för hur du lyckas bättre i utredningsprocessen.

Under workshopen går vi igenom:
•

Vad kännetecknar en bra utredning?

•

När tiden inte räcker till, när kompetens lämnar utredningen
eller när kostnaden blir för hög - hur skapar man förståelse
för prioritering?

•

Hur kan man jobba med mallar och checklistor för att
precisera ett uppdrag eller en utredning?

Workshopen avrundas med exempel på verktyg som är möjliga
att använda för att driva en utredningsprocess framåt.
Workshopen leds av Anna Boman, utredare,
Sandvikens kommun & Ann-Sofie Hedenström, chef för
kommunledningskontoret, Sandvikens kommun
Ann-Sofie har en kandidatexamen i socialt arbete och har under
de senaste 20 åren arbetat på olika poster inom offentlig sektor.
Efter att ha arbetat som bland annat kommunsekreterare,
socialsekreterare, HR-strateg, projektledare, näringslivschef och
de senaste sju åren som chef för kommunledningskontoret i
Sandviken, har hon en gedigen erfarenhet av utredningsarbete.
Anna är fil. lic. i industriell ekonomi och organisation med
inriktning på ekologisk ekonomi där hon har forskat på
regional utveckling, tillväxtbegreppet och hållbarhet. Anna
har arbetat inom ett företag med integrerat miljö- och
kvalitetsledningssystem och på Gävle kommun som analytiker
för utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor. Idag arbetar
hon som utredare i Sandvikens kommun med bland annat
strategiska förvaltningsövergripande frågor och med att
utveckla kommunens styrning, ledning och omvärldsbevakning.

12:15 Lunch för workshopens deltagare
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Datum

Utredarforum
2019

9-10 april 2019

Plats
Centrala Stockholm
Se teknologiskinstitut.se för mer info

Stockholm 9-10 april 2019
På konferensen Utredarforum fördjupar vi oss i utrednings
metodik och tar upp framgångsrika praktiska exempel på
effektiva arbetssätt som du kan använda i ditt arbete.

Anmälan

För 17:e året i rad anordnar vi succékonferensen där du
bland annat får lära dig hur du effektivt kan planera ditt
arbete, hur du hanterar politiskt känsliga utredningar och
hur du kan strukturera upp dina processer. Du får även
med dig lyckade analysverktyg och utvärderingsmetoder
som kommer ge dig förutsättningar för ett kvalitativt
utredningsarbete med ett optimerat arbetssätt.

Kontakt

www.teknologiskinstitut.se

Fabian Wingfors
fwi@teknologiskinstitut.se
076-527 55 31

Konferensen passar dig som arbetar med utredningar,
oavsett nivå. För att anpassa innehållet efter din roll har
du möjlighet att välja inriktning mot antingen kommunala
eller statliga utredningar.
Varmt välkommen!
Fabian Wingfors
Projektledare

Teknologisk Institut AB

@TeknologiskAB

Information
T.o.m. 8 feb

T.o.m. 15 mar

Fr.o.m. 16 mar

Konferens

6 550 kr

7 350 kr

8 350 kr

Workshop

2 950 kr

3 350 kr

3 950 kr

Kostnad för lunch och fika samt moms tillkommer.
För full återbetalning ska avbokning ske senast
4 veckor före konferensdatum. För fullständiga
villkor se www.teknologiskinstitut.se. Vi reserverar
oss för eventuella ändringar.
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