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Prolog
Industrialiserings tid har länge sått frön av girighet och 
separation hos oss människor. Förlorade i drömmar 
om maskiner bedövar vi våra sinnen genom att jaga 
efter aktivitet och arbete. Vi tar oss igenom våra 
arbetsgifter, som det vore i sömnen, med en falsk 
känsla av prestation. I vår konsumtionsjakt  förlamar vi 
vår mänskliga potential. Kollegial samhörighet smulas 
sönder av konkurrensen i ekorrhjulet. Genom våra 
hektiska arbetsdagar marscherar vi mot undergången i 
en struktur av makt och hierarki.
Idag står vi inför utmaningar som är överväldigande 
i omfattning och komplexitet, både på makro- och 
mikronivå. Det är lätt att vi känner oss maktlösa i vår 
förmåga agera. Men kanske just denna kris bär på en 
förestående möjlighet till långsiktig och meningsfull 
transformation för mänskligheten. Ända från tidernas 
begynnelse är vi programmerade med miljarder år av 
universell intelligens. Mänskligheten är i färd med att 
vakna upp inför livets inneboende potential att vara och 
att bli. Människor runt om i världen, unga och gamla av 
alla etniciteter, tar steg för att göra världen till en bättre 
plats. ”Get Connected” är endast en begränsad satsning 
för att stödja teamutveckling på arbetsplatser - men 
med stor ambition att realisera vår mänskliga potential 
och stödja kollektiv utveckling.
”Get Connected” har kommit till i samarbete mellan 
några av de mest erfarna tranformationsledarna 
verksamma inom Barrett Values Centres globala nätverk 
och syftar till att stärka teamledare genom att förse dem 
med en praktisk verktygslåda för att bygga team och 
utveckla gruppkulturer. Det är ett gör-det-själv-paket 
för att guida dig genom ram, process och metodik för 
teamutveckling. 
Boken uppmuntrar dig att ifrågasätta ditt eget sätt 
att arbeta, utforska dina förutfattade meningar och 
hjälper dig att skapa den samverkan och delaktighet 
du önskar. ”Get Connected ” utgår från övertygelsen 
att de flesta team har mycket mer potential än vad 
som kommer fram. Det som oftast hindrar oss är hur vi  
organiserar oss och hur vi beter oss mot varandra.  

Boken stödjer dig i att frigöra mer av den mänskliga 
potentialen i ditt team genom att:
• Du som teamledare eller coach blir bekväm med 
verktyg som främjar samverkan och delaktighet i 
gruppen.
• Du själv ser ”hela resan” som behövs för att 
utveckla och skapa ett mer delaktigt och samarbetande  
team. Att du inser att det inte är en eller två föreläsningar 
och/eller workshops som gör skillnad, utan att det är 
den uppmärksamhet och respekt du ger teamet som 
påverkar i det långa loppet. Att du investerar tid för 
samverkan och delaktighet och att du skapar förtroende 
genom dialog kring olika frågor som är av värde för både 
individen och gruppen. 
• Du inspireras till - och av - att ta risker och gå 
utanför din och ditt teams säkerhetszon, i syfte att 
utforska och växa tillsammans. Du får stöd att så frön 
som blir till plantor, som du vårdar och utvecklar, för 
att de så småningom ska bära frukt att skörda. I det 
här fallet handlar det om en grupp människor som du 
stödjer i en ständig utveckling.
Den här boken utgör inte någon manual som du ska 
följa slaviskt, utan tanken är att tillhandahålla en 
interaktiv process. Du får pröva olika praktiska verktyg 
som du sedan kan använda när du leder utvecklingen 
tillsammans med ditt team. Vi ber dig att testa verktygen 
på ett nyfiket och icke-dömande sätt och lita på din 
intuition. Gå sedan ut till ditt team och se vad som funkar 
bäst för just er. Att utveckla team är en organisk och 
levande process, som kräver att du vill skapa kreativitet 
och utveckling tillsammans med medarbetarna. Vi 
ber dig att hålla ditt sinne öppet och ödmjukt inför ett 
ständigt lärande och en strävan efter förbättringar.
Din personliga utveckling är en kritisk faktor för hur du 
väl du kommer att lyckas med att utveckla ditt team 
och kulturen i gruppen. Du kommer inte bara behöva 
jobba aktivt med din grupp, utan även leda dem genom 
hela utvecklingen och vara den förändring du vill se. 
Som ledare är du en förebild och måste leva som du 
lär, ”walk the talk”. Hur du är mot dina medarbetare 
anger takhöjden – inte golvet – för hur samarbetet 

“ If you want a harvest in a year, grow a crop...
If you want a harvest in ten years, grow a tree…
If you want a harvest that will last for a life time, grow people.
-Kinesiskt talesätt
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mellan medarbetarna blir och på vilken nivå de högst 
kan befinna sig och hur väl de kommer att ”se” varandra. 
Du kommer att behöva utmana dig själv för att utveckla 
din egen potential och bli en så fantastisk ledare som 
du kan bli. 
Naturen är vår tids bästa lärare och den kan främja den 
balans i livet som många eftersträvar. Vi använder oss 
av en enkel trädmetafor genom hela materialet och som 
vägledare i våra tankeprocesser. Trädet är en symbol för 
det naturligt växande, det utgör en balans mellan olika 
teoretiska modeller och stimulerar mänskliga, intuitiva 
sinnesintryck. När du känner dig bortkommen eller 
söker nya idéer under din utvecklingsresa, föreslår vi att 
du beger dig ut i naturen för att ladda om batterierna 
och få ny inspiration. Naturens systemtänkande är det 
mest effektiva och hållbara sättet för förändring. 

Vi hoppas att du, med det goda arbete du gör för att 
utveckla de i din närhet och ditt team, bidrar till att frigöra 
organisationens fulla potential. Det kommer att göra 
skillnad i din verksamhet och i vårt samhälle. Vår vision är 
team som samverkar och samarbetar med varandra på en 
djup och energifylld nivå genom hela organisationer och 
samhällen och som utför sina uppdrag med ett ständigt 
lärande, med glädje, engagemang och kreativitet samt 
med ett tydligt syfte och mål. Vi ser cirklar av team som 
samverkar och samarbetar på arbetsplatserna varje dag, 
som utsöndrar positiv energi som vågor på vattnet och 

som bidrar till en bättre värld för oss själva och våra barn.  

Engelskans ”Get Connected” var en självklar titel med 
många naturliga kopplingar till texten och innehållet – i 
den engelska versionen återkommer fraser med ”get 
connected”, ”connect yourself” ,”connect to your team”, 
”connect to your mission”, ”feel connected” etcetera. 
Vi hade gärna hittat en liknande röd tråd i den svenska 
översättningen men insåg snart att det tyvärr inte lät sig 
göras, vi har även funderat på att skapa ett nytt svenskt 
verb  - ”connecta” – men valde bort det alternativet då 
tiden inte kändes mogen just nu. Istället har vi valt att 
använda olika möjligheter att ge uttryck för innebörden 
med alternerande ord som samverkan, delaktighet, 
samhörighet, gemensamhet, knyt an, anknyta, koppla 
ihop etcetera.

1
INLEDNING
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INLEDNING

“

Tänk på en period i ditt liv då du arbetade i en grupp och hade en känsla av att allt gick bra. Gruppen arbetade bra 
tillsammans och det fanns en känsla av kreativitet och glädje.  Ni åstadkom fantastiska resultat. När du påminner 
dig om den tiden, fråga dig då “Vilka faktorer var det som fick det att hända? Hur kändes det att arbeta i den här 
gruppen?”

“ Get Connected “ har ambitionen att återskapa de 
speciella ögonblick i grupper och organisationer som
vi alla älskar att vara en del av. De gånger när du 
kände att du var i samklang med stunden, utmaningen, 
uppgiften, teamet och dig själv . Det kan ha varit en stor 
utmaning och samtidigt var allt förståeligt, meningsfullt 
och hanterbart . Du kände kopplingen och sambandet! 
Målet med “ Get Connected “ är att adressera teori och 
arbetssätt på ett sådant sätt att du kan återskapa de 
förhållanden som resulterade i den framgångsrika och 
utvecklande arbetserfarenheten. Många ledare idag 
håller på att väckas till insikt om det faktum att den 
viktigaste faktorn för deras grupps eller organisations 
framgång är just kulturen.
Hur vi beter oss tillsammans kan avgöra om en 
organisation lyckas, eller misslyckas. Kultur = de 
värderingar, övertygelser och beteenden som finns hos 
en grupp. 

Vi vet att vi vill förändra kulturen men vi vet inte hur!

Detta är ett uttalande som vi hör från fler och fler ledare. 
”Get Connected” ger tips på enkla och praktiska åtgärder 
för att navigera i vad som många ser som outforskat, 
komplext och till och med farligt territorium .
Det råder ingen tvekan om att detta kommer att kräva 
mod , engagemang och vilja att lära och utvecklas. Den 

goda nyheten är att andra har lyckats hitta vägen fram 
inom detta område och rapporterar att belöningarna är 
långt större än insatserna. De rapporterar även att resan 
leder till nya nivåer av glädje, spänning, utmaningar och 
mening med arbetet .

Är du redo för ett sådant äventyr på jobbet ?
I slutet av 1900-talet visste vi inte så mycket om 
förändringsprocessen. När vi gav oss in i området 
vision, kultur och värderingar var det många som trodde 
att det var en ny trend som skulle passera förbi som 
trender normalt gör. Men så har inte skett. Faktum är att 
näringslivet börjar inse vikten av kultur och värderingar 
för att tillmötesgå aktieägare och andra intressenter, och 
för att förbättra företagens resultat. Att utveckla en kultur 
är inte som att installera en maskin. Det är inte något 
statiskt, utan dynamiskt, växande, ja, väldigt mycket som 
en trädgård. För att skapa en vacker trädgård behöver 
du näringsrik jord. Du behöver så rätt frön och skapa rätt 
förutsättningar för att fröna ska växa till friska plantor. 
Du behöver se till att plantorna får vatten, solljus och 
gödning i rätt mängder och du behöver rensa ogräs, så 
att dina plantor kan fortsätta växa som du vill. Om dina 
plantor ger frukt eller bär, väntar du med att skörda tills 
de är mogna
“Get Connected” kommer att vägleda dig genom 
en modell för ledar- och medarbetarskapsutveckling 
(förbereda jordmånen), genom att välja önskade 

T! "ågr! #$%&t'r (c) *ny+ ,- .$/0 d1 ög2%3/4ck1. Va5 6,r d1 789 :c; d1 ,< h=nd!? V'9 >/l'r ?$/k! 6,r 
$%v@/v'radA? BBCDE$F GHr Iig sJ=/F:
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värderingar (valda frön) och genom att ge dig tips på hur 
du ska jobba med en ständigt pågående dialog för att 
utveckla ditt team och ta det till en högre mognadsnivå, 
med ännu bättre resultat som följd (ge näring fram till 
skörd). 
Varje kultur är unik och den kommer att växa på olika 

sätt beroende på hur du tar hand om den. 
Alla trädgårdsmästare och bönder vet att gödsel ger 
utmärkt näring, så när mindre trevliga händelser sker 
och när kriser uppstår behöver du vara väl förberedd och 
redo för att ta teamet genom dem.

H&r 7'r I$- ?4Ki2- &+ GHr L högMrNt'r,ndA te,9, 789 h,r '- k=%Cl! ,F O'%$ngsf&//P1 (c) s,#m,%h,ng ?

OMFATTNING & MÅLSÄTTNING
Tanken är att ledare, konsulter eller förändringsagenter 
ska kunna använda " Get Connected " från början till 
slut enligt koncept och process (sidorna 25-38). Först 
av allt är det viktigt att identifiera vision och uppdrag/
mission samt rådande och önskade värderingar. Du 
behöver därefter jobba aktivt med att levandegöra dem 
i befintliga strukturer. De ska vara kända och användas 
i ditt team och i hela organisationen. I det här arbetet är 
det viktigt att du involverar dina intressenter. Du behöver 
investera tid i att skapa en relation till var och en av dem, 
vilket du gör i en workshop med dialog som verktyg. 
Sedan måste du se till att organisationen och strukturen 
stödjer och möjliggör den önskade kulturen. Och du 
måste leva som du lär, dvs. ”walk the talk”. Du involverar 
dina medarbetare. Sist, men inte minst, behöver du ta 
hand om kulturen genom att både bekräfta positivt och 
önskat beteende hos dina medarbetare och vänligt men 
bestämt agera på oacceptabelt beteende. Med andra ord, 
det här materialet handlar inte bara om workshops och 
värderingar. Det handlar om hur du i ditt dagliga arbete 
utvecklar den önskade kulturen. Arbetet följer inte en rät 
linje. För att hålla flödet genom boken enkelt beskriver 
vi här verkligheten mer linjär än vad den egentligen är. 

Du kanske tänker att du är alldeles för upptagen för 
att hinna ta dig tid för att utveckla ditt/dina team och  
er kultur. Ja, detta arbete tar tid och engagemang men 
du kommer snart att upptäcka att fördelarna i form 
av förbättrade relationer, produktivitet och resultat 
vida uppväger både den tid och energi du lägger ner. 

Hur man använder boken…
Vissa människor kommer att öppna boken, skumma 
igenom den och leta efter verktyg för att få hjälp med 
specifika frågor eller utmaningar i sin grupp. Andra 
kommer att vilja ha en helhetsbild och en djupare 
förståelse för de olika delarna som representerar 
helhetsbilden som ges i de första kapitlen. Båda 
tillvägagångssätten är bra. Din förmåga att skapa 
förutsättningar för förändring kommer att förstärkas 
och du skapar en förståelse genom de olika verktygens 
fördjupning och reflektion. Det allra viktigaste som vi lärt 
om att förändra i önskad riktning är att den inte händer 
utan dialog. Allt material i boken är utformat så att du 
börjar samtala på ett nytt sätt.  På så vis skapar du och 
de du samtalar med tillit och förtroende för varandra. 
Om du bara har tid att göra en sak, då är det kraftfullaste 
verktyget i den här boken övningen "Viktiga frågor" (sida 
69). Verktyget gör att du snabbt skapar en koppling 
mellan dina egna tankar och känslor och de tankar och 
känslor dina kollegor har. Det ger dig också möjlighet att 
skapa klarhet kring de steg du behöver ta för att möta 
de utmaningar du står inför här och nu.
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UR ETT AFFÄRSPERSPEKTIV
Dagens företagsledare och ledare kämpar med frågor som:

 Hur kan jag attrahera, motivera och behålla duktiga  
 och talangfulla medarbetare?
 Hur kan jag öka vinsten och kvaliteten på ett lång- 

 siktigt och hållbart sätt och samtidigt tillvarata  
 intressenternas behov?
 Hur kan jag öka kreativiteten, innovationsförmågan, 

 kvaliteten och kundtillfredsställelsen?
 Hur kan jag öka förtroendet, öppenheten och tilliten?
 Hur kan jag leda produktiva möten fyllda av  

 engagemang, kreativitet och delaktighet?
 Hur kan jag hantera oundvikliga konflikter och  

 meningsskiljaktigheter?
 Hur kan jag förbättra samarbetet mellan team som  

 är utspridda över olika fysiska platser?

När en ny grupp av människor samlas för att tillsammans 
utföra ett uppdrag är det oundvikligt att det uppstår en 
slags spänning inom gruppen. Frågor som ”Vilka är 
mina nya teammedlemmar? Vem är ledaren? Hur kan 
jag bidra till och vara av värde för gruppen? Kommer jag 
att passa in i teamet?”. Den här typen av frågor upptar 
en hel del tid och uppmärksamhet i början. Det är först 
efter ett tag, när svaren på relationsfrågorna har blivit 
tydligare, som teamet fokuserar mer på själva uppdraget 
som de ska utföra. 

Genom att investera i olika aktiviteter för att tydliggöra 
relationerna i gruppen, både i början men också genom 
hela gruppens tid tillsammans, ger du teamet bättre 
förutsättningar för att fokusera på själva uppdraget. 

Vår uppmärksamhet
Att investera i att arbeta med kulturen i våra team 
kommer att löna sig i form av ökat engagemang och 
prestation. Många ledare har sett att investeringen skapar 
tillit och förtroende. Inte bara inom teamet utan även hos de 
intressenter som är beroende av vad vi som organisationer 
åstadkommer. På temat förtroende, kopplat till kostnader 
och effektivitet, har Stephen M. R. Covey uttryckt i sin bok 
”Speed of Trust”:

Förtroende påverkar alltid två resultat - hastighet och 
kostnad. När förtroendet minskar, kommer hastigheten 
att minska och kostnaderna öka. När förtroendet ökar, 
kommer hastigheten också att öka och kostnaderna 
kommer att minska. Det är så enkelt, så sant och så 
förutsägbart. 

Att investera tid tillsammans med teamet är viktigt för att 
medarbetarna ska uppleva att deras insats för teamet 
och intressenterna bidrar till ett lyckat resultat. Vikten av 
att skapa en gemensam kultur samt förståelse för hur 
den är en grund för ömsesidigt förtroende och ökad 
produktivitet kan inte nog understrykas.

Engagemang ökar när alla som är involverade delar en 
gemensam vision och gemensamma värderingar. Delade 
värderingar skapar tillit och förtroende. Förtroende ger 
medarbetarna frihet under ansvar. Ansvarsfull frihet 
frigör meningsfullhet och kreativitet. Den äkta makten 
ligger inte i förmågan att kontrollera utan i förmågan att 
lita på andra.
(Richard Barrett, 1998)

Relation

Uppdrag
SPÄNNING

TID

“

V$/k'- gra5 ,F .$//$+ (c) GHr.r('ndA Qåd'r R 'r+ te,9, (c) P&r STEv'rk,r d1 te,m1?

“
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Medarbetarnas 
personliga 
värderingar

Ökad 
meningsfullhet,

identitet, 
motivation, 

beteende och 
resultat

Organisationens
värderingar

Om du vill läsa mer om kulturförändring utifrån ett 
affärsperspektiv hittar du inspirerande berättelser från 
olika team och organisationer på 
www.valuescentre.com/resources

UR ETT MÄNSKLIGT PERSPEKTIV
Organisationsforskning har under en längre tid betonat 
strategisk teknologi, finansiella- och organisatoriska 
aspekter. Psykologiska aspekter har marginaliserats, fastän 
det är människors motivation och kreativitet som skapar 
resultat.
(Max rapp Ricciardo, 2001)

Det är lätt att lägga all vår uppmärksamhet på rationella 
och logiska frågor, som till exempel riskanalyser, 
kommunikationsplaner, organisationsstrukturer med 
mera, eftersom de är tydliga och konkreta för alla. De här 
områdena är också lätta att strukturera, planera och följa 
upp, vilket i sig gör det lättare för oss att fokusera på 
dem. Men det finns även en annan värld, som är svår att 
synliggöra. Den är mer subjektiv och vi måste lära oss 
att hantera den. Vi behöver inse att vi som mänskliga 
varelser har fysiska, känslomässiga, mentala och själsliga 
behov som vi vill få tillfredsställda. Baserat på flera tusen 
kulturmätningar de senaste åren kan vi dra slutsatsen att 
många organisationskulturer visar ett tydligt och starkt 
fokus på områden inom organisationen som handlar om 
ekonomi, effektivitet och system. Det förekommer många 
potentiellt begränsande värdeord, som kan ha en negativ 
inverkan på kulturen, till exempel skuld, hierarki, byråkrati, 
exploatering och korruption. När vi anger de värderingar 
vi önskar oss i organisationen handlar det mer om att 
göra skillnad och bli en del av något som är större än 
oss själva. Det här skapar tillsammans en obalans i det 
”osynliga/mentala kontraktet” mellan organisationen och 
människorna som jobbar i den. Som ett brev på posten 
skapar det även en stressig arbetssituation, som på lång 
sikt kan påverka både vår fysiska och psykiska hälsa.

Obalansen påverkar även, utan tvivel, organisationens 
totala prestation, kvalitet och resultat.

Det är frestande att tro att de här frågorna kan lösas 
genom strängare kontroll och bättre arbetsprocesser, 
när sanningen är att vi behöver prata om frågorna på 
ett rakt, sanningsenligt och öppet sätt. Det gör vi genom 
att proaktivt och systematiskt jobba med kulturen och 
de immateriella tillgångarna, dvs. det vi inte kan ta på, 
men som vi alla är en del av. Om vi gör det kommer vi 
inte bara frigöra den fulla potentialen hos oss själva, 
våra medarbetare och team, utan även skapa mycket 
attraktivare team, arbetsplatser och organisation som 
helhet. För att var och en av oss ska kunna ta med hela 
sig själv till arbetet och frigöra sin fulla potential behöver 
vi få möjlighet att koppla ihop våra egna individuella 
behov med organisationens. 

Vi kallar det för att vi har ett psykologiskt kontrakt med 
det team eller den organisation som vi jobbar i. Om ditt 
personliga behov överlappar organisationens behov, har 
du ett starkt psykologiskt kontrakt. Det skapar en högre 
mening, mer energi och engagemang och – slutligen – 
ett bättre resultat. Se modellen på nedan. 

Ett annat mänskligt perspektiv är hälsan. Det är viktigt 
att skapa förutsättningar för en hälsosam arbetsmiljö 
som inte orsakar stress och risk för utbrändhet hos 
våra medarbetare. Ett starkt psykologiskt kontrakt är 
en bidragande faktor för att minska den här risken. 
Genom att använda dig av principerna och verktygen i 
"Get Connected" kommer du att skapa hälsosammare 
arbetsplatser ur ett psykiskt och känslomässigt 
perspektiv.

“
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ENGAGEMANG, KUNSKAP OCH MOD 
Vi har tagit upp fördelarna med att jobba med kultur och 
värderingar. Det skulle vara oschysst att inte berätta att 
det även finns risker. Många team och organisationer 
sätter igång arbetet med sprudlande energi och 
påbörjar resan med mycket goda intentioner. De går 
igenom visions- och värderingsarbetet. De känner 
engagemang och får hopp om en bättre framtid. Men… 
om det saknas uthållighet, meningsfulla aktiviteter och 
handling i vardagen kommer medarbetarna snabbt att 
bli oengagerade eller till och med cyniska inför hela 
kulturförändringen. Vi säger ofta till ledarna: 

”Om du inte har ett långsiktigt engagemang för hela 
processen är det inte någon idé att du börjar. Att bara 
orka halva vägen igenom kan till och med förvärra saker.”

Det händer ofta att företag har imponerande visioner och 
en tydlig värdegrund som de trycker upp på fina bilder 
som hänger på väggarna. Men medarbetarna går förbi 
dem varje dag och tar ingen notis om dem alls eftersom 
ledarna inte lever som de lär. Det är precis samma sak 
som att bli entusiastisk över att renovera hemma. Du 
köper de tapeter, färger och penslar som du behöver. 
Men i brist på någonting – tid, engagemang, intresse 
kanske – blir materialet inskjutet i ett hörn och rummet 
blir aldrig renoverat. Färgburkarna och de oöppnade 
tapetrullarna blir en påminnelse om hur smutsigt, stökigt 
och ovårdat rummet faktiskt är.

Om det här har hänt i din verksamhet kanske du också 
har hört dina medarbetare säga ”Vi har testat det där 
med grupputveckling och värdeord och det funkade 
inte”. Låt oss titta på verkligheten och de faktorer som 
ledde till att ni inte lyckades. För att lyckas med en 
beteendeförändring behöver du engagemang, mod och 
kunskap.

Avsaknad av engagemang
Det här förändringsarbetet kräver engagemang och 
disciplin. Det tar tid och energi. Eftersom varje team och 
situation är unik, finns det inte ett svar på hur processen 

kommer att se ut eller hur snart ni kommer att se någon 
skillnad. Det kommer garanterat att uppstå utmaningar 
och bakslag under resans gång och du kommer att 
behöva ditt fulla engagemang och hela din uthållighet 
för att komma vidare.

Avsaknad av kunskap
Ledare kan ha svårt att komma igång för att de helt 
enkelt inte vet på vilket sätt de kan underlätta och främja 
förändringen. "Get Connected" är utformad så att du ska 
få stöd i att både komma igång och fortsätta framåt, men 
självklart finns det andra sätt och verktyg att använda 
om du fastnar. Fråga dina kollegor och medarbetare, 
det kanske är precis vad de vill och hoppas på att du 
ska göra. Genom att engagera ditt team i tankesättet 
och metoden för förändring skapar du mycket större 
engagemang och du kommer att se ännu bättre resultat. 
Det krävs mod för att visa sårbarhet och be om hjälp. 
Ledare som är villiga att erkänna att de inte alltid vet allt, 
uppnår ofta nya nivåer av respekt, tillit och förtroende.

Avsaknad av mod
Det har sagts att organisationer är perfekt skapta för 
att få de resultat som de får. Om du vill ha nya eller 
bättre resultat behöver du ha modet att utmana tingens 
ordning och våga skapa något nytt. Det här betyder 
att du vågar utmana allmänt accepterade antaganden 
inom organisationen, att vi utmanar varandra och – 
viktigast av allt – att du utmanar dina inre processer, 
dina antaganden, förutfattade meningar och beteenden. 
Organisationsförändringar börjar med personliga 
förändringar hos organisationens ledare. 

Att reflektera över tidigare erfarenheter kan ofta hjälpa 
oss att lyckas bättre i framtiden. Ett misslyckande 
är ofta en kraftfullare och bättre läromästare än vad 
framgången är.
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HISTORIEN BAKOM GET CONNECTED
Boken publicerades ursprungligen 2009 av Tor Eneroth, 
som då var kulturchef på Volvo IT, med kollegorna Per 
Hellsten och Sasha Hamilton som medskribenter. Syftet 
var att team och ledare på Volvo, med boken som stöd, 
skulle kunna utveckla sitt arbetssätt anpassat till varje 
teams behov och - genom att lyfta nivån av mening och 
sammanhang - kunna prestera optimalt tillsammans. 
Boken distribueras och används fortfarande regelbundet 
och framgångsrikt av många på Volvo IT.
2011 anslöt sig Tor till Barrett Values Centre i rollen som 
nätverksdirektör med uppdrag att utveckla och stötta 
konsulter och företag runt om i världen som arbetar med 
principerna för förändring enligt CTT-verktygen. Som ett 
led i detta har nu boken skrivits om och uppdaterats för en 
bredare publik av ledare, konsulter och förändringsagenter 
i alla typer av av organisationer, som till exempel team, 
små och stora företag, regeringar, kommuner, statliga 
organisationer, skolor, medborgargrupper och ideella 
föreningar med gemensamma målsättningar.
Barrett Values Centre tror på att förverkliga den mänskliga 
potentialen och tillhandahåller kraftfulla verktyg som 
gör det möjligt för ledare att mäta och utveckla kulturen 
i sina organisationer och att synliggöra behoven av 
ledarutveckling hos sina chefer och ledare .
Kärnan i verksamheten utgörs av verktygen för kulturell 
transformation, CTT (Cultural Transformation Tools).
CTT har använts av tusentals organisationer och ledare 
i över 80 länder för att synliggöra vilka värderingar som 
råder. Kulturutvecklingsverktygen används i såväl privat 
som offentlig verksamhet, av statliga och kommunala 
myndigheter, skolor, företag och nationer. Verktygen finns 
i dagsläget på över 50 språk. 

Vad som mäts blir gjort .
Barrett Values Centre har utvecklat en rad modeller och 
verktyg för att mäta de värderingar och den kultur som 
råder i teamen, hos ledarna och i hela organisationen. 
Mätningen lyfter fram de styrkefaktorer som bildar en 
positiv grund och även de dysfunktionella övertygelser 
och beteenden som undergräver organisationens 
förmåga att prestera optimalt och verka i en önskad 
riktning framåt.

CTT är bland de mest detaljerade och omfattande 
verktygen på marknaden för ledare, konsulter och 
coacher att mäta kultur och värderingar med. 

CTT-mätningar ger den kunskap du behöver för att 
planera och hantera de förändringar du står inför, 
så som kulturtransformation, mångfaldsutveckling 

mångfaldsutveckling, talent  management,  
ledarutveckling och - inte minst - dina kunder. 
Verktygen gör det osynliga synligt och ger indikationer 
för att mäta individuella och kollektiva energier och 
motivationsfaktorer.

CTT är inte den enda metoden för att mäta kultur och det 
är viktigt att välja verktyg som hjälper just er att realisera 
en meningsfull förändring. Det som gör CTT unikt är 
att verktyget inte ger någon fördefinierad struktur för 
hur en "bra" kultur ser ut samt att verktyget belyser 
den viktiga kopplingen mellan individ, ledarskap och 
organisationsutveckling. Med CTT kan team och stora 
grupper skapa sig en egen bild av sin önskade kultur 
samt se var de i dagsläget befinner sig på sin kulturresa, 
genom att mäta och förstå sin nuvarande kultur. 

På www.valuescentre.com kan du läsa mer om om Culutral 
Transformations Tools (CTT) och Barrets "Sju nivåer av 
medvetenhet", som är den teoretiska bakomliggande 
modellen.

En bok är och förblir trots allt bara en bok om kunskaperna 
den ger inte används. Med ”Get Connected” avser vi att 
stödja er i att transformera ledarskapet, era team och er 
förmåga att prestera ert allra bästa. 

Barret Values Centre har utbildat och ackrediterat 
användare av CTT-verktygen sedan 1998. Idag finns 
närmare 4000 CTT-konsulter och användare runt om 
i världen. Ambitionen med den här boken är också 
att stödja och underlätta för detta globala nätverk av 
yrkesverksamma i deras strävan att skapa ett värdedrivet 
samhälle. Boken är en praktisk del av CTT-certifieringen.
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Vanor, Attityder, 
Traditioner, Fördomar, 

Mönster, Känslor, 
Rädslor, Värderingar, 

Övertygelser

Själ, Känslor

Visioner, Planer, 
Strategier, Mål, 

Strukturer, System Rationalitet, Logik

TANKESÄTTET

Under livets gång skapar och utvecklar vi det sätt som 
vi använder när vi ser på världen omkring oss. En del 
kallar det här för tankesätt eller mentala modeller, 
andra kallar det berättelser eller drömmar. Det är våra 
grundläggande övertygelser som styr hur vi tänker och 
agerar. Vårt tankesätt påverkar även vad vi förväntar oss 
av andra och vad vi försöker tvinga på andra som ”det 
rätta sättet”. Vårt tankesätt påverkar vår förmåga att 
förstå och ta oss an nya sätt att tänka på. Tankesättet 
märks också i hur vi formar språket vi använder när vi 
kommunicerar med andra. Därför är det så viktigt att vi 
blir medvetna om vårt eget tankesätt och att vi använder 
språket när vi samverkar och samarbetar med andra. Det 
här avsnittet kommer att förklara några principer som 
används i “Get Connected”. 
Följande rubrikområden belyser några tankesätt som 
starkt har påverkat hur vi leder och tar hand om kulturen 
i våra team. Vi ser områdena som grundläggande för 
den som vill skapa hälsosammare och mer produktiva 
kulturer. Vi ber dig att läsa om dessa principer med ett 
öppet och reflekterande sinne – försök att utmana ditt 
nuvarande sätt att tänka – för att kunna uppskatta och 
förstå nya perspektiv. 
Varje perspektiv är presenterat på ett kort och koncist 
sätt och följs av en fråga för dig att reflektera kring. Ge 
dig själv några minuter av reflektion och använd raderna 
på kommande sidor till att skriva ner det som dyker upp 
i dina tankar. 

TRÄDMETAFOREN
Ett isberg har endast en niondel ovanför ytan, vilket 
innebär att åtta niondelar faktiskt inte är synligt. 
Isbergsmetaforen används ofta för att illustrera 
situationer som både har en synlig del som är lätt att ta 
på, ovanför ytan, och en osynlig del som är svår att nå, 
under ytan. Trädet har också en synlig och en osynlig del, 
men till skillnad från isberget är trädet ett levande och 
växande system. Vi använder oss av trädmetaforen för 
att illustrera de synliga och osynliga aspekterna av våra 
liv. Verkligheten, för var och en av oss, består av delar 
som är både synliga och osynliga för andra. Den osynliga 
sidan av livet är ofta en mycket stor del av hur vi individer 
uppfattar verkligheten.

Om vi använder trädmetaforen för att illustrera verkligheten 
i ett team eller en organisation kan det se ut så här: 
ovanför ytan ser du den rationella och logiska världen. 
Den här världen kan ses som förutsägbar och sekventiell, 
dvs. den följer en viss riktning. Verkligheten beskrivs ofta 
genom planer, schema, visioner, mål, strategier, strukturer, 
processer med mera, och baseras på tankesättet att 
allt kan kontrolleras och att allt är förutsägbart. Under 
ytan finns det som du inte ser, men som ändå finns, 
så som känsloliv och själ. Vi beskriver dem ofta som 
vanor, traditioner, attityder, fördomar, mönster, känslor, 
övertygelser, värderingar, rädslor med mera. Vi känner alla 
till att den här delen av verkligheten existerar, men den 
är mycket svår att förutsäga och kontrollera. Vad är det 
som gör att trädet växer och blir starkt och livskraftigt? En 
förutsättning för att trädet ska växa, blomstra och ge frukt 
är att rötterna under ytan är friska och starka. 
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Du kanske säger att ett träd behöver ha ett stabilt 
rotsystem för att stå stadigt och fortsätta växa vinter som 
vår. Det är samma sak med oss människor. Vi behöver 
ha en koppling till våra inre liv för att stå starka i både 
nöd och lust, medgång- och motgång. Uttrycket ”Culture 

beats Strategy – every time!” betyder att det inte spelar 
någon roll hur logisk din strategi än må vara (ovanför 
ytan), för du kommer inte att lyckas med den så länge du 
inte internaliserar den i din och ditt teams nuvarande och 
önskade kultur (era attityder och känslor under ytan). 

TVÅ TYPER AV 
VERKLIGHETSUPPFATTNING
När vi fokuserar på en verklighet ovanför ytan är den 
relaterad till form och funktion. I ett team eller projekt kan 
det handla om att vi når våra mål i tid, inom budgetramen, 
med rätt resurser och med rätt kvalitet. Samtidigt behövs 
också ett fokus på en verklighet under ytan. Om energin 
och känslan av att allt flyter på finns i ett team, säkrar det ett 
gott arbetsklimat baserat på ömsesidig respekt, förtroende 
och en känsla av tillhörighet. Det ger oss den mycket viktiga 
känslan att vi är värdefulla och att vi gör skillnad. Båda  

verkligheterna motiverar och stimulerar oss som människor, 
men på olika sätt. Låt oss vara tydliga – ingen av dessa 
verkligheter kan ensam resultera i fantastiska projekt eller 
arbetsresultat. Du måste se till att båda delarna är med! 
Tyvärr finns det utbredd tro på att vi skapar resultat genom 
att fokusera tillräckligt mycket på rationella frågor så som 
form och funktion. Den verkliga lyckoformeln är snarare en 
balans med form och funktion (det objektiva) å ena sidan 
och energin och känslan (det subjektiva) å andra sidan. 
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HUR VI ANVÄNDER TIDEN
För att du som ledare ska nå framgång behöver du skapa 
förståelse och acceptans för det faktum att den objektiva 
och subjektiva sidan av vår verklighet styrs av två olika 
sorters tid. Den objektiva sidan ovanför ytan styrs av 
logiska, sekventiellt kronologiska ”klocktider” – eller som 
vi kallar det – TRIANGELTID. Medan den subjektiva sidan, 
under ytan, styrs av tid för själen och tid för att skapa 
förståelse – eller som vi kallar det – CIRKELTID (kallas  

också ”Kairostid”). I ditt team kommer du att behöva 
både och. Tringeltid för att definiera och bestämma mål 
och handlingsplaner och cirkeltid för att skapa en samlad 
förståelse för dina och dina teammedlemmars attityder, 
känslor, drömmar etc. Cirkeltiden handlar också om tid 
för återhämtning, att få ny energi och bli fokuserad igen. 
Triangeltiden behövs för att mäta och följa upp utfall och 
önskade resultat.
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MÄNNISKOR ! OBJEKT ELLER SUBJEKT?
Om vi skulle se på våra medarbetare som objekt 
skulle vi lägga fokus på deras logik och förmåga att 
utföra uppgifter. Vid rekrytering av nya medarbetare 
skulle vi ställa frågor om på vilket sätt de kan bidra till 
verksamheten med sitt huvud och sina händer. Skulle vi 
däremot se på våra potentiella medarbetare som subjekt 
skulle vi fokusera på vad de värdesätter och vad som 
är viktigt för dem. Vad är det som väcker och tilltalar  

deras känslor och reflektioner, dvs. hjärta och själ? För  
att medarbetarna ska kunna vara sig själva fullt ut på 
jobbet behöver de kunna få utrymme för såväl hjärta 
och själ som huvud och händer. För att du som ledare 
ska kunna underlätta och stimulera medarbetarna till att 
frigöra sin fulla potential behöver du inse hur viktig den 
här balansen är.
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FÖRÄNDRING KONTRA 
TRANSFORMATION 
Vi skapar team och projekt för att utveckla, förbättra eller 
uppnå något. I de flesta fallen handlar det om att skapa 
förändring. Vi lever i en föränderlig värld. Det kan handla 
om nya behov från kunderna, ökad konkurrens om 
arbetskraften, ny teknik eller ny organisation. Förändring 
pågår i vår närmiljö och den sker ovanför ytan i vår 
verklighetsuppfattning. För att vi människor ska kunna 
förändra något behöver vi anpassa oss och bli en del av 
den. Det här kallas för transformation. Transformation är  

vad som sker inom oss för att vi ska kunna förflytta oss, 
utveckla vårt tankesätt och vår förståelse eller medvetna 
uppfattning. Transformation är vad som sker inom 
oss under ytan. Så för att kunna leda projekt och team 
behöver vi inse behovet av att hantera både den aktuella 
förändringen och den mänskliga transformationen. Det 
här är speciellt viktigt att förstå när den föreliggande 
förändringen påverkar vår identitet, vårt ego eller vår inre 
övertygelse.
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DISKUSSION KONTRA DIALOG 
Ordet diskussion kommer från dissekera, bryta ner i 
mindre beståndsdelar och definiera vad som är rätt och 
fel, att föra fram en synpunkt. Vi behöver diskussionen 
för att fastställa och besluta om de rationella delarna 
av vårt arbete. Dialog, å andra sidan, kommer från att 
bygga vidare utifrån våra olika syn på saker och ting, 
att försöka identifiera underliggande orsaker och lära 
av varandra. Om vi lyckas förstå den tydliga skillnaden 
mellan diskussion och dialog, och kan använda rätt 
form vid rätt tillfälle, har vi stora chanser att få ut största  

möjliga värde i varje situation. Vi kommer då att veta 
om den givna situationen kräver diskussion eller dialog 
eller både och. Diskussionen styrs av den rationella 
och logiska triangeltiden, medan dialogen styrs av den 
känslomässiga och själsliga cirkeltiden, som ger oss 
möjlighet att förstå, lära nytt och engagera oss i den 
uppgift vi har att utföra. Vi behöver bli varse om den 
här skillnaden för att koppla vår rationella verklighet 
till vår känslomässiga verklighet och få fram den fulla 
potentialen hos våra medarbetare.  
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Kompetensnivå
Beteende

Strukturer och system
Utrustning och verktyg

Finansiella resultat

Ledarskap
Medarbetarskap

Personlig mognad

Värdegrund
Delad strategisk vision
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MÄNSKLIGA HELHETSSYSTEMET 
Om vi lägger ihop allt kan det illustreras i fyra kvadranter, 
som utgör det mänskliga helhetssystemet. Trädmetaforen 
illustrerar då vårt team, som verkar i en miljö som består 
av både en rationell/logisk värld och en känslomässig/
själslig värld. Teamets resultat påverkas av vad som 
händer i miljön runt omkring och hur vi som individer 
och som kollektiv grupp ser på och delar våra objektiva  

och subjektiva verkligheter. För att ett team ska kunna 
nå sina mål behöver vi jobba med och koppla ihop varje 
kvadrant, eftersom de är beroende av varandra. Och 
vi behöver förstå att vi måste uppmärksamma hela 
systemet och skapa handling inom alla fyra dimensioner 
samtidigt. 

INDIVIDUELL KONTRA KOLLEKTIV 
För att bli delaktig i förändring och möjliggöra 
transformation behöver vi erkänna att vår verklighet 
innehåller både objektiva och subjektiva perspektiv OCH 
att det finns en kollektiv och en individuell verklighet. Vi 
behöver inse det faktum att den rådande uppfattningen 
och förståelsen i ett team faktiskt innehåller den kollektiva 
summan av individuell medvetenhet och förståelse hos  

varje person i den specifika gruppen. För att ditt team ska 
prestera och nå era definierade mål på ett strukturerat, 
effektivt och produktivt sätt måste du investera i cirkeltid. 
Det här möjliggör för varje individ att bli en del av de mål, 
uppgifter, värderingar och prinicper som teamet behöver 
för att lyckas med sitt uppdrag.

INDIVIDUELL  KOLLEKTIV

OBJEKTIV

SUBJEKTIV

23
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I den kollektiva subjektiva dimensionen finns den 
gemensamma målbilden och våra kollektiva drömmar, 
dvs. vårt gemensamma önskade tillstånd. Du behöver 
göra det möjligt för medarbetarna att, på en individuell 

nivå, koppla ihop den kvadranten med deras subjektiva 
sida (både den medvetna och den omedvetna) så att de 
känner sig som en del av förändringen, innan du kan 
förvänta dig att teamet ska förändras.  

H&r f@3b,r I_ $n89 dA Gyr! DFaIr,%t'rn!? H=nd'r d1 ,< I_ P>/K+ f@3b,r $n89 '- >/l'r .FU ,F d'9? V,rfHr?
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KONCEPTET

Bokens namn “Get Connected“ är valt för att illustrera 
tankesättet att vi som individer tillsammans är samman-
kopplade i ett mänskligt helhetssystem. Vi människor 
är en helhet i en interagerande miljö. Vi behöver skapa 
både förståelse och medvetenhet kring hur alla dess 
delar förhåller sig till varandra.  Det handlar om att förstå 
och känna delaktighet i ett 
annorlunda sätt att se på världen. 
Förstå och känna delaktighet 
i både det som syns på ytan 
och det som finns under den. 
Både till sig själv och genuint till 
varandra. Utmaningen är att inse 
och respektera att vi människor 
skapar den här förståelsen och 
känner delaktigheten genom att 
prata, det vill säga genom dialog 
och genom att reflektera, både 
enskilt och tillsammans. 

Ett team som har skapat en gemensam förståelse genom 
samtal om syfte, ambitioner och vad de gemensamt 
tycker är viktigt, har också skapat en starkare identitet, 
teamkänsla och känsla av sammanhang och mening.

"Get Connected" består av fem grundläggande områden, 
som du kommer att tränga in djupare i, lägga ner tid på, 
förstå och känna dig delaktig i, för att lägga grunden till 

och bygga den plattform som består av en stabil, delad 
och framgångsrik organisationskultur. 
En del team behöver fokusera mer på några av 
de här grundläggande områdena, medan andra 
behöver jobba med samtliga. Faktorer som spelar in 
är teamets utvecklingsstadium, teammedlemmarna 

och sammanhanget i stort.  Varje 
område behandlar olika delar av vårt 
mänskliga helhetssystem och är 
sammanlänkade med och beroende 
av varandra.  Din uppgift blir bland 
annat att ta reda på inom vilka 
områden gruppen/organisationen 
redan har en gemensam och stark 
grund och vilka områden som behöver 
stärkas ytterligare.

Den här förståelsen och delaktigheten 
måste också ses i föränderlighetens 

ljus. Det betyder att förändringar sker över tid och 
du måste hålla frågorna vid liv genom att ha ett 
förhållningssätt som innebär ständigt lärande. Det räcker 
inte att bara fokusera under tiden då teamet formas.
 
Reflektera över frågorna på följande sidor tillsammans 
med ditt team och ta reda på inom vilka områden ni 
behöver investera tid för att skapa en gemensam bild 
och sammanhang. 

De fem områdena  

1. Vår VERKLIGHET… en gemensam bild  
2. JAG… min passion och mina värderingar  
3. Vår AMBITION… våra mål  
4. VI… våra värderingar och beteenden  
5. Vårt LÄRANDE… hur vi växer och utvecklas 
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Vår VERKLIGHET … en gemensam bild!

Vi behöver skapa förståelse för hur vårt team bidrar till utvecklingen 
för våra intressenter i det interna och externa affärsklimatet, för 
samhället och för världen i stort. Det handlar om att bli medveten om 
och sätta teamets uppdrag, mål och syfte i ett större sammanhang.

Det handlar om att skapa ett holistiskt perspektiv för den roll 
teamet har i organisationen. Att förstå de utmaningar teamet 
har kopplat till kunderna och se hur teamet kan skapa värde för 
alla sina intressenter. Det handlar om att förstå det mänskliga 
helhetssystemet som teamet är en del av.

Förslag på verktyg:

1. Intressentanalys …………………………… s. 60
2. Knyta an till kunden ……………………… s. 62
3.  Open Space ……………………………… s. 66
4.  Viktiga frågor  ……………………………… s. 69
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1. V$/k! =r te,m1s $%.rn'%t'r (c) ?$/k! Kpo$fik! Ir[#m,r, GHEF=%.%$ng,r (c) H%Ck'mT0 h,r dA?

2. V$/k1 ciIrag (c) 6=rdA g'r te,m1 .$/0 K$n! *&nd'r, S,r.n'rs (c) äg,rA (c) HvEig! $%.rn'%t'r ?

3. V$/k'- STv'rk,- h,r te,m1 SU #$/jH- (c) s,#h=/l1 &r L lTngK$k.ig+ S'rKp>D.$F ?
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JAG… min passion och min värderingar!

I det här äventyret har vi som team tydliga mål med att förstå vilka 
vi är, vad vi tror på och vad vi strävar efter som individer. Att vi som 
individer ska känna tillhörighet och vilja bidra med oss själva fullt ut 
i arbetet. Och att skapa en gemensam förståelse för varandra som 
individuella teammedlemmar genom dialog med varandra. 

Förslag på verktyg:

1. Min motivation ……………………………… s. 71
2. Personliga fyra varför ……………………… s. 75
3. Personliga värderingar och argknappar …… s. 81
4.  Från PVA till handling ……………………… s. 89
5.  Från rädsla till tillit ………………………… s. 93
6. Hantera din energi ………………………… s. 97
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1. V$/k! Spi2n'r h,r I_ R /$v1 (c) 6a5 g'r Iig 'n'rgR?

2. K,- I_ 6,r! d'- I_ =r (c) KtU GHr d1 789 =r ?$k.ig+ GHr Iig R d'- h=r gE&k'-? 

3. B/$r d1 789 I_ tyck'r =r ?$k.ig+ &km=rDs,#m,+ (c) 'rk=%+ R d'- h=r gE&k'-?

4. Va5 GTr I$< "Pj=rt! ,< sJ&ng!" ,F gläIjA? Erqud'r te,m1 d1? 

5.  V$/k! S'r72%/ig! 6=rd'E$ng,r .$//fHr I_ te,m1 (c) 6a5 ?$/0 I_ GU &+ ,F d1?
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Vår AMBITION… våra mål!

Vi strävar efter att skapa och upprätthålla en gemensam förståelse 
för och ett kontinuerligt fokus på mission/uppdrag, vision, mål och 
strategier för gruppen. Det handlar om att göra det möjligt för var 
och en i teamet att förstå och att sträva i samma riktning och att 
genom dialog känslomässigt knyta an till och känna sig delaktig i 
de rationella målen.

Förslag på verktyg:

1. Teamets fyra varför ……………………… s. 103
2.  Knyt samman strategi och kultur ………… s. 109
3. Internalisering av teamets ambitioner … s. 115
4.  Samtal som frigör den kollektiva strävan s. 120
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1. H&r s=Dr,r ?R ,< ?R $n89 gE&k'- h,r '- g'm'%s,9 Z- SU 6Tr d'rDs,#P1 (c) SU 6a5 789 =r 6Tr+ &kIrag?

2. H&r s=Dr,r ?R ,< ,/l! $%.rn'%t'r GHrKtTr (c) d>l,r te,m1s OT0?

3. Va5 D8#m'r d1 ,< Dr=FXs GHr ,< Kt=nIig+ \Ei2E$t'r! (c) "U ,/l! $%.rn'%t'rs s,#ladA ,#c$.i2n'r?

4. H&r Ck! ?R ,rV1! GHr ,< s=Wr! ,< 6Tr! g'm'%s,#m! ,#c$.i2n'r G2rts=<'r ,< d>lXs ,F te,m1 SU lTng K$k+? 
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VI… våra värderingar och beteenden!

Målet är att skapa en gemensam bas för lagandan i gruppen, som 
bygger på teamets kollektiva övertygelser, principer och värderingar 
kopplade till de beteenden som teamet har enats om. Forma en 
attraktiv och produktiv kultur - byggd på tillit och förtroende - som 
gör vårt team till en mer effektiv och härlig arbetsplats att jobba på.

Vi behöver också koppla ihop vår önskade kultur och våra övertygelser 
med vår sociala struktur, till exempel vår organisatoriska struktur, 
beslutsprocess, rekryteringskriterier, fokus vid utvärderingar, 
nyckeltal, belöningssystem samt våra förebilder och ambassadörer. 

Förslag på verktyg:

1.  Värderingar och önskat beteende i team …s. 123
2.  Från CVA till handling ………………………s. 129
3.  Värderingar i handling ………………………s. 143
4.  Mitt teams nivå av tillit ……………………s. 152
5.  Elefanten i rummet …………………………s. 157
6. Från konflikt till kreativitet …………………s. 160
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1. V$/k! g'm'%s,#m! 6=rd'E$ng,r V>hHv'r ?R GHr ,< 6Tr+ te,9 Ck! 6,r! ^,mgTngKE$k+?

6. H&r 6=0 Kt=#m'r 6Tr %&F,r,ndA 7(ci,l! K.E&D.&r Hv'r'%s Oe5 6Tr! H%CkadA 6=rd'E$ng,r (c) Hv'rtyg>/7'r - 
=r d1 O[j/ig+ GHr 6,r (c) '- ,< ag'r! SU d1 H%CkadA s=<1?

2. V$/k! 6=rd'E$ng,r Ck,p,r Or$F,.i2-, *re,.$v$t1 (c) 'ngag'm,ng R 6Tr+ te,9?

3. V$/k! V1B'nd'- =r DE$.4Ck! "=r ?R $%t'rag'r,r Oe5 6Tr+ te,js $%.rn'%t'r?

4. H&r s=Dr,r ?R ,< ?R ,//.i5 ag'r,r R '%/igP1 Oe5 6Tr! H%CkadA 6=rd'E$ng,r?

5. V$/k'- %$FU ,F .$//$+ (c) GHr.r('ndA h,r ?R $n89 6Tr+ te,9? Är d1 '- h=/7(s,9 (c) \roI&D.$F %$FU >/l'r 
V>hHv'r d'- Ttg=rdXs?

7. I f=#fHr>/7A Oe5 ,/l! ,nIr! gE&k'r fag .$//hHr, 6a5 tyck'r fag =r &%$k+ Oe5 f&K+ d1 h=r te,m1? Va5 C*&/lA 
Or$v'r! 6,r (c) '- ,F (s ,< gA O'r ,F 6Tr .i5 .$/0 d1 h=r te,m1 R k2%*&t'%7'- Oe5 ,nIr! te,9? 
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Vårt LÄRANDE… hur vi växer och utvecklas!

Syftet är att vilja ha och skapa en miljö för regelbunden reflektion, 
transformation och lärande i vårt dagliga arbete.

Lärande och utveckling är inte bara väsentligt för vår individuella 
motivation och utveckling, utan också för vår flexibilitet och 
konkurrenskraft som team. Det ska vara naturligt i vår teamkultur 
att vi lär nytt och utvecklas utifrån både våra individuella och 
gemensamma erfarenheter. 

Förslag på verktyg:

1. Gruppreflektion för lärande  …………… s. 165
2. Effektiv feedback ……………………… s. 173
3. Fruktbara diskussioner ………………… s. 179
4. Kulturrappport  ………………………… s. 185
5. Kreativt sinne  …………………………… s. 190
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2. H&r k,- ?R k2%.$%u'r/ig+ l=r! ,F 6Tr! 'rf,r'%P1'r R 6Tr dag/ig! d'rDs,#P1 ?

1. H&r Ck! ?R ,rV1! GHr ,< lyl! gE&k'%s k@/l>D.$F! *&%Ck,u (c) 'rf,r'%P1 .$/0 bt,- (c) 7ed,- ,%F=nd! d'-? 

3. H&r s=Dr,r ?R ,< ?R 'rk=%n'r (c) V>*r=l,r 6,r,nIrXs $nI$viIu>/l! (c) k@/l>D.$F! ciIrag
(V1B'nd'- (c) QN&/t,+)?

4. H&r s=Dr,r ?R ,< ?R g'r 6,r,nIr! (c) (s sJ=/F! .$//räcW/ig+ Oe5  .i5 GHr ,< GHrKtU 6,r,nIr!, k=%n! 
.$//hHEigP1 (c) Ck,p! s,%- d>l,W.igP1?

5. PU ?$/k1 s=< k,- d'- h=r gE&k'- ciIr! .$/0 #$- S'r72%/ig! (c) \rvni2n>/l! &.voD/$ng?
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I PRAKTIKEN

Definitionen arbetsgrupp/team används idag för att 
beskriva de strukturer och roller som finns i en grupp 
som arbetar tillsammans mot ett mål. Kanske är 
definitionen "grupp som arbetar tillsammans" riktigare 
att använda. För att bli ett lag/team ska gruppen bete 
sig på ett visst sätt till exempel avseende samarbete, 
informationsdelande och laginsats, och som bygger 
på delad vision, gemensamma värderingar och 
relationsbyggande kvaliteter. Ett lag bygger samhörighet, 
med en rationell såväl som en emotionell dimension. 

Det är inte alltid nödvändigt att sträva efter att bygga 
samhörighet som ett lag, under vissa förhållanden är det 
mer lämpligt att bara arbeta ihop i grupp, till exempel vid 
korta projekt eller vid enklare operativa uppgifter. Det är 
viktigt att tidigt bestämma vad vi behöver vara, ett lag 

eller bara en grupp som arbetar tillsammans. Det valet 
sätter realistiska förväntningar hos deltagarna, kallar en 
spade för en spade och förvirrar inte genom att prata om 
vikten av sammanhållning som ett lag.
Om det är ett lag ni vill vara, sätt då av tid till att fundera 
på hur ni ska bygga lagets samhörighet och ta medvetna 
beslut om hur ni ska utveckla den. För var och en av 
dina lagmedlemmars räkning, fundera på frågan "Vad 
vinner jag på detta?". För att samhörigheten i laget ska 
växa sig stark måste svaret vara entydigt, på ett rationellt 
såväl som på ett emotionellt plan. Ledaren kanske 
behöver ta svåra beslut, till exempel om vem som ska 
vara med i laget från början, för att skapa grogrunden 
för samhörighet och delad motivation. Den lagmedlem 
som upplever att hen är åsidosatt kan bli destruktiv och 
förstöra moralen i laget om hen inte ges uppmärksamhet 

TEAM ELLER ARBETSGRUPP? 

Nu kanske du tänker "Jo, det här verkar ju vara ett bra 
koncept, men hur ska jag få det att hända i min egen 
organisation?". Först behöver du förstå att det är det 
subjektiva, det du inte kan ta på, som du adresserar när du 
vill påverka och bygga den önskade kulturen i en grupp. I 
praktiken så betyder detta att du hanterar aspekter som 
inte alltid är rationella, logiska eller förutsägbara.

Kulturen i en grupp påverkas av och bygger på behov 
och känslor hos individerna och dessa ändras hela tiden. 
För att kunna arbeta praktiskt med kulturen behöver du  
först kunna beskriva kulturen så som den ser ut idag och 
kunna starta resan där ni befinner er just nu.

Detta kapitel tar upp några praktiska perspektiv som är 
viktiga vid utveckling av kulturen i en grupp:

- Team eller arbetsgrupp?
- Maktstrukturer.
- Chefsskap eller ledarskap?
- Det kulturella arvet.
- Verksamhetsprocesser och kultur.
- Fokusera gruppens energi.
- Rationella och emotionella faser.
- Att mäta och utveckla den önskade kulturen.
- Behovsanalys.

Vi har valt dessa perspektiv eftersom vi vet att de är viktiga 
för er kultur och därför också påverkar arbetsresultatet. 
Graden av insikt, förståelse och sammanhang mellan 
perspektiven gör att ni lättare kan beskriva er nuvarande 
kultur och dess utmaningar. Läs och använd frågorna 
som en möjlighet till självreflektion för att förstå er 
nuvarande kultur bättre.

Eller så använder du det praktiska angreppssättet 
”Behovsanalys”, som beskrivs i slutet på detta kapitel, 
för att tillsammans med gruppen analysera era behov. 
Analysen bygger på "Get Connected" konceptet (kapitel 
3) och hjälper dig att välja lämpliga frågor och verktyg att 
arbeta med i gruppen.

Kom ihåg att arbeta med kultur är ett långsiktigt arbete 
som kräver uppmärksamhet, envishet och varsamhet. 
Det innebär till exempel att du som ledare behöver se till 
att kulturen är en del av vardagsarbetet och alltid är på 
agendan - för det du uppmärksammar och ger näring till 
är det som växer.
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Va5 =r GHrd>l,rn! Oe5 ,< byw! (c) &nd'rhT/l! s,#hHEigP1'- R L lag? V$/k'- 'n'rgR, .i5 (c) ,nIr! 
QN&r7'r Dr=v'r d'%n! \r(cn?

H&r 7'r %&läg1 &+ GHr 'r gE&Mu? Är d1 L lag >/l'r "b,r!" '- gE&Mu 789 ,rV1,r .$//s,#m,%s? 

och inkluderas. Samhörighet byggs genom lagets 
gemensamma aktiviteter samt det utrymme det ges att 
växa. Det behövs tillförsel av näring och positiv energi 
för att alla ska trivas och visa resultat. De flesta har ont 
om tid och strävar efter att eliminera onödiga aktiviteter 
och ett lag ska inte slösa med värdefull tid, utan sträva 
efter att varje tillfälle ska ge energi. Den dagen då 

medarbetarna börjar med ursäkter och inte kommer 
på möten, då måste ledaren fokusera mer på att bygga 
samhörighet i laget än än på målstyrning. Och tvärtom, 
då medarbetarna prioriterar bort andra aktiviteter och 
upplever att arbetslagets möten är viktiga, då har du ett 
lag som visar samhörighet.

T$/0 ?$/k'- %$FU 'ngag'r,r Kig 6,r (c) '- ,F lagmeIl'#m,rn!? V'9 =r Oe5 SU tåg1 (c) d'9 Ck! $%tA 6,r! 
Oe5?
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H&r 7'r s,#hHEigP1'- R lag1 &+, 6a5 hT/l'r $hom lag1? H&r C*&/lA 6,r (c) '- ,F lagmeIl'#m,rn! Ck,<! 
s,#hHEigP1'- R 'r+ lag, +.x f=#fHr+ Oe5 ,nIr! dA =r Oe5 R?

"Vad vinner jag på detta?" Svaret på denna fråga förstärks 
av maktstrukturerna i organisationen, det vill säga vem 
som har auktoritet över vem, vem och vilka som berörs 
av gruppens resultat samt vilken strategisk betydelse 
gruppen har i organisationen. Maktstrukturer, såväl 
formella som informella, påverkar gruppens motivation 
och roll i verksamheten och är ofta en avgörande faktor 
för om gruppen lyckas eller inte.

Rapporteringsvägar är exempel på en formell 
maktstruktur. En chef som har formell auktoritet kan 
kräva att få tillgång till medarbetarnas kapacitet och 
100-procentiga uppmärksamhet, men tjänar på att 
förstärka sin formella auktoritet med goda ledar-
egenskaper. Detta blir extra tydligt då medarbetarna har 
flera rapporteringsvägar, då chefen måste ta hänsyn till 
underliggande maktstrukturer och ha en tydlig strategi 
för hur hen påverkar och inspirerar sina medarbetare. 
Enbart ett bra ledarskap räcker inte. Att be sina 
medarbetare att ge det där lilla extra utan att få något 
tillbaka håller inte i längden, utan kan tvärtom uppfattas 
som manipulerande.

En vanlig utmaning för att utveckla gruppens kultur 
och samhörighet är kulturen och maktstrukturerna i 
hela organisationen. I en starkt hierarkisk organisation 
är förmågan att hantera formella maktstrukturer en 
kritisk framgångsfaktor för en grupp. I den stora, 
hierarkiska organisationen uppstår ofta spänningar 
mellan centralisering och decentralisering, mellan 
funktionella och tvärfunktionella grupper, mellan 
direktrapportering och streckad rapportering. Chefen 
behöver sätta realistiska förväntningar på verksamheten 
och ha i åtanke hur var och en av medarbetarnas status 
i hela organisationen påverkas avseende aspekter 
såsom formell linjeauktoritet, möjlighet att påverka 
beslutsfattare, möjligheten till bekräftelse och inte minst 
att "se bra ut" inom organisationen. Chefen behöver 
tydliggöra relationen mellan nedlagd arbetsinsats och 
det strategiska resultat det ger, där resultatet för dem 
som berörs av resultatet tas med i beräkningen. Chefen  
behöver se till att detta är tydligt och till och med lyfta 
fram de involverade medarbetarna så att de "ser bra ut" 
i organisationen. Detta gäller alla grupper, nya såväl som 
etablerade, funktionsgrupper såväl som tvärfunktionella.

MAKTSTRUKTURER 

H&r 6=0 Kt=#m'r lag1s V1B'ndA Hv'r'%s Oe5 &ks,<! OT0 (c) .iIyl,n'r? V$/k'- Spi2- ?4s,r lag1 (c) 
P&r &.vo*lXs d'-?
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H&r 7'r O,WtPi'r,r*i'rn! &+ R 'r 2rg,%4s,.i2-? H&r STv'rk,r d1 I$< te,js d'rDs,#P1?
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I ett framgångsrikt lag handlar det inte bara om att styra 
mot mål, delmål och leveranser. Att ge näring åt en kultur 
där det finns en stark och delad samhörighet, vision 
och värderingar kräver mer än ett gott chefsskap. Det 
kräver goda ledaregenskaper. En chef har ofta fokus på 
tid, kvalitet, kostnader och att se till att gruppen möter 
mål och leveranser. En ledare, å andra sidan, har mer 
fokus på att ge en riktning för gruppen, att motivera 
och få gruppen att dra åt det bestämda hållet, att 
underlätta utveckling samt att få var och en att känna sig 
uppskattad. Med andra ord alla aktiviteter som resulterar 
i samhörighet och meningsfullhet.

En ledare är också medveten om sina egna värderingar 
och beteenden och hur dessa påverkar andra. En 
ledare föregår med gott exempel och beter sig som hen 
förväntar sig att andra ska. "Get Connected"-konceptet 
skiljer sig från många andra genom att det inte bara 
riktar sig mot gruppens utveckling utan också ger dig 

som är ledare en möjlighet att komma i kontakt med dig 
själv - att vara sann och känna att det du säger och gör 
stämmer överens med hur du tänker och känner.

Vi rekommenderar starkt att du börjar med dig själv 
innan du sätter igång med att utveckla gruppens 
kultur. Förutom att det ger dig möjligheten att komma 
närmare vem du egentligen är, ger det dig större 
förståelse och förtroende när du leder din grupp genom 
övningarna. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att 
du inte behöver vara expert för att utveckla gruppens 
sammanhållning och önskade kultur, det viktigaste är 
att du är dig själv och har tillit till processen. Ge tid till 
dialogen, ge förutsättningar, lyssna och var öppen för 
resultatet, och framför allt se till att reflektera och öppna 
upp för lärandet som uppstår. Och var inte rädd för att be 
om hjälp, det finns konsulter både inom och utanför din 
organisation som underlättar er dialog och vägen framåt.

CHEFSSKAP ELLER LEDARSKAP? 

V$/k! V1B'nd'- d8#$n'r,r I$< s=< ,< led! - cPAf'%s, led,r'%s >/l'r '- #R{ ,F båd!?

Va5 Or$v'r,r Iig, ?$/k'- ?4Ki2- h,r I_, 6a5 ?$/0 I_ GHrb=<r! (c) ?$/k! =r I$n! 6=rd'E$ng,r? 
H&r STv'rk,r dn! Iig R I$< s=< ,< led!?
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DET KULTURELLA ARVET

“ Om du i en utvecklingsprocess minskar på tid och utrymme för reflektion, dränerar du snart  innovationsförmågan 
och energiflödet. På längre sikt påverkas även konkurrenskraften.
(fritt översatt från Max Rapp Ricciardo, 2001, 

Var och en har en historia av bland annat traditioner, 
mönster och vanor som har format den vi är. Det gäller 
förstås även dig. Dina föräldrar, skolan, vänner, landet 
du växt upp i, alla dessa formar dina grundläggande 
övertygelser, värderingar och förhållningssätt. Vilka i sin 
tur påverkar din attityd såväl som ditt beteende i varje 
situation. Detta "kulturella arv" blir en del av det filter som 
du ser världen genom. Det är viktigt att uppmärksamma 
såväl individens som kollektivets kulturella arv när vi 
försöker förstå kulturen i en organisation.

Ofta när vi pratar om kultur så refererar vi till vårt lands 
kultur eller etnicitet, som generaliseringar i stil med 
"svenskar vill alltid hitta en kompromisslösning och 
därför är beslut alltid tvetydiga" eller "koreaner är alltid 
tysta och uttrycker aldrig sin personliga åsikt". Men 
dessa fördomar är baserade på stereotyper och är oftast 
felaktiga antaganden som orsakar förvirring och gör att 
gruppen lägger energi på onödiga konflikter.  

Samtidigt är det viktigt att känna till ditt lands kulturella 

arv för att förstå andra, acceptera varandra och arbeta 
bättre tillsammans. Om din grupp består av individer 
från olika länder behöver du ge utrymme för ömsesidig 
förståelse för ländernas kulturella olikheter. Då är det 
ofta en fördel om var och en förstår sitt eget lands kultur 
och hur de själva är i förhållande till den, innan ni ger 
utrymme för att förstå varandras. 

När ni utvecklar en önskad kultur måste du komma ihåg 
att först beskriva den önskade kulturen, t.ex genom 
att definiera vision, vad ni vill bidra med/affärsidé och 
värderingar. Därefter ger du utrymme för dialog kring var 
och ens kulturella arv, t.ex landskultur. Gör du tvärtom, 
och börjar med att försöka förstå varandras kulturella 
arv, finns en stor risk att du splittrar gruppen.
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Det är både nödvändigt och viktigt att ha tydligt 
definierade processer som beskriver ett projekts olika 
faser. En väldefinierad process, med tydliga milstolpar, 
hjälper alla berörda att komma samman kring projektet 
och fokusera på rätt saker vid rätt tillfälle. Dessutom så 
hjälper en bra process till med att forma den kultur som 
bygger på övertygelsen om att ordning och disciplin är 
en viktig del för framgång i ett projekt. 

Men även om en process är väldefinierad, så hjälper den 
oss inte med allt som behövs för att utveckla och ge 

näring åt en attraktiv och konkurrenskraftig kultur eller 
hälsosamt och produktivt arbetsklimat. Vi behöver ha en 
grundläggande förståelse för att strukturerna endast är 
ett resultat av våra övertygelser och principer. Om vi ska 
få vår önskade kultur behöver vi betrakta den som något 
baserat på våra delade övertygelser, värderingar och 
principer. Eftersom dessa är beroende av den mänskliga 
dynamiken (snarare än en given struktur), så kan den 
illustreras av de relationsbaserade spänningar som finns 
i ett projekt.

VERKSAMHETSPROCESSER OCH KULTUR  
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I början av ett projekt ser vi ofta större spänning i 
relationerna eftersom människorna i gruppen inte 
känner varandra och inte heller kan uppgiften tillräckligt 
väl för att att den ska vara en sammahållande faktor. För 
att få ner spänningarna till en hälsosammare nivå ger vi 
utrymme för dialog med syfte att lära känna varandra och 

skapa sammanhållning. Å andra sidan är inte spänningar 
alltid negativa, utan kan vara ytterst produktiva och 
konstruktiva, förutsatt att det finns en ömsesidig tillit 
bland gruppens medlemmar. Spänning som bygger på 
osäkerhet och brist på respekt är däremot aldrig av godo.

Va5 =r I$- k=%Cl! - P&r 7'r %$FT- ,F Q>l,.i2%Kr>l,t'radA Kp=%%$ng,r R I$- gE&Mu &+ |dag?
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Kulturen i en grupp definieras också av energin i 
gruppen. Fokus och prioritet ges ofta åt det håll och 
på de aktiviteter som individen och kollektivet riktar sin 
energi. Vad fångar vår uppmärksamhet och vad brukar vi 
prioritera och fokusera på? Självklart är det önskvärt att 
alla i gruppen fokuserar på de gemensamma uppgifterna 
gruppen har, samtidigt vet vi att det händer saker som 
riktar uppmärksamheten åt annat håll. Till exempel 
så vet vi att följande händelser utmanar gruppen och 
dess energiriktning. Använd gärna listan nedan för att 
identifiera vilka utmaningar ni har just nu och för att 
komma fram till de frågeställningar eller verktyg som 
hjälper er grupp att skapa sammanhållning. 

Få med alla "på tåget":
 Val av medlemmar i gruppen. 
 Introducera nya medlemmar i gruppen. 
 Komma överens om gemensamma målsättningar. 
 Att medlemmarna hittar sin uppgift och plats i laget. 

 
 
 
 
 
 

Dålig överensstämmelse:
 Konflikter inom gruppen, med kunden, med 

 styrgrupp eller med övriga inom organisationen. 
 Motsträviga behov/krav. 
 Brist på tillit från intressenterna, det vill säga  

 från dem som berörs av resultatet. 
 Intressenterna har en annan agenda. 
 Olika åsikter om vad som ska åstadkommas. 
 Motsträviga krav/direktiv. 
 Ledningens inre engagemang överensstämmer  

 inte med den övergripande visionen.

Dränerande energi och energiflöde:
 Medlemmar som inte trivs och lämnar gruppen. 
 Brist på motivation och/eller drivkraft. 
 Attitydproblem, låg moral. 
 Avtagande energinivå. 
 Brist på initiativkraft och engagemang.

Kommunikationsproblem:
 Avsaknad av öppen och ärlig kommunikation. 
 Medlemmar i gruppen samarbetar/kommunicerar inte. 
 Medlemmar håller information för sig själva. 
 Relationskonflikter och/eller politiska agendor  

 leder till beskyllningar och manipulation.

FOKUSERA GRUPPENS ENERGI 

V$/k! =r 'r! d>ladA 6=rd'E$ng,r |dag? V$/k! ,<$tyd'r (c) V1B'nd'- =r tyI/ig! (c) Kpegl,r H%CkadA 6=rd'E$ng-
,r? F$%%s d1 *lyl2r ,< Hv'rcryw!?
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Å+ ?$/k1 hT/0 =r 'n'rg$- R 'r gE&Mu E$Dta5? Va5 GTng,r 6,%/ig.v4s 'r &km=rDs,#P1?

Är 'n'rg$- R gE&k'- hög? V,rfHr/6,rfHr $%tA? PU ?$/k1 s=< Z%s dL!? 

RATIONELLA OCH EMOTIONELLA FASER 

Kulturen är unik för varje grupp och i varje situation i ett 
projekt eller uppdrag. Därför behöver vi inse att det inte 
räcker med att – endast i inledningsskedet – utveckla en 
önskad kultur, utan vi måste medvetet fortsätta utveckla 
den önskade kulturen. Gruppen behöver uppmärksamma, 
ge näring till och utveckla kulturen under hela gruppens 
levnadstid, men också i de olika levnadsfaser gruppen går 
igenom.

Ett projekts olika faser framgår tydligt av förutbestämda 
beslutspunkter i styrningsprocessen. De olika faserna 
innebär nya uppgifter och utmaningar och ofta också nya 
medlemmar med nya ideér, övertygelser och värderingar. 
Dessa förändringar påverkar det subjektiva och påverkar 
därför också gruppdynamiken, energin och energiflödet. 
Det är inte säkert att dessa emotionella faser följer de 
definierade faserna enligt projektstyrningsprocessen. De 
styrs ofta av våra emotionella och själsliga tillstånd och 
även om de är svåra att ta på och osynliga så går de att 
definiera.

Vi väljer att illustrera detta med två modeller som du kanske 
redan känner till. Då du tittar på din grupp med hjälp av 
modellerna har du möjlighet att bättre se dynamiken och 
kulturen i gruppen och då bestämma vilken önskad kultur 
du och gruppen ska utveckla och ge näring till.

FIRO Modellen
Ett sätt att definiera de olika faserna i en grupps 
utveckling är med hjälp av FIRO (Fundmental 
Interpersonal Relations Orientation), som utvecklats 
av den amerikanske psykologen Will Schutz. Enligt 
FIRO går en grupp igenom följande utvecklingsfaser 
kontinuerligt under sin levnadstid:

1. Tillhöra-fasen
Tillhöra-fasen är det första utvecklingsstadiet i en 
nybildad grupp.  Det är viktigt att bli accepterad av andra 
i gruppen, bestämma sig för om man verkligen vill vara en 
i gruppen och hur mycket man vill anpassa sig. Vanliga 
frågeställningar är om/hur man passar in och vilka de 
andra i gruppen egentligen är. Gruppnormer är otydliga, 
likaså roller och hur det ska kommuniceras i gruppen.

1b. I övergången - "konstlat gemyt" 
I övergången till nästa fas infinner sig en andningspaus 
där medlemmarna är varandra till lags, känner sig mer 
komfortabla och mer engagerade i gruppen. 
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2. Rollsökningsfasen 
Rollsökningsfasen är ofta den mest utmanande i 
grupputvecklingen och tar längst tid att komma igenom. 
Gruppens medlemmar är inte längre återhållsamma, 
utan konfronterar och utmanar styrkepositioner. 
Dispyter kring kunskap, ledarskap och kompetens är 
vanliga. Det bildas undergrupper, tonen blir hårdare och 
det ifrågasätts vem som är ledare, hur stort inflytande 
man själv har samt hur var och ens kompetens används.  

2b. I övergången – “idyllisk harmoni”
I övergången till nästa fas infinner sig en känsla av 
lugn. Underliggande meningskiljaktigheter blir synliga, 
gruppen formar en gemensam identitet och gruppens 
medlemmar börjar förstå sina roller.

3. Öppenhetsfasen 
Öppenhetsfasen innebär att gruppen fungerar som en 
enhet och medlemmarna fokuserar sin energi mot de 
gemensamma målen. Man kommer närmare varandra, 
klimatet är mer öppet och förutsättningar att hantera de 
problem som uppstår är bättre. Gruppens medlemmar 
reflekterar kring vad andra tycker om dem, vilka de 
känner sig närmast och hur mycket öppenhet och närhet 
som är tillåten.

Gruppen kommer, förr eller senare, att återgå till 
rollsökningsfasen. För när problem inte blir lösta finns 
det risk att gruppen backar tillbaka till tidigare fas. Andra 
exempel på händelser som flyttar tillbaka en grupp till 
"tillhöra"-fasen är när det kommer en ny medlem till 
gruppen eller när grupper slås ihop.

Tuckmans modell 
Tuckman föreslår att grupputveckling sker enligt stegen 
"Formera-Storma-Normera-Fungera" (eng. FORMING-
STORMING-NORMING-PERFORMING).  I det första 
steget formerar gruppen sig runt ett gemensamt 
syfte. När de sedan börjar arbeta inser de att de tolkat 
målsättningar och vägen dit olika, vilket skapar spänning 
och det stormar. Efter ett tag hittar man gemensam 
förståelse och respekt, gruppens normer formas. 
Gruppens produktivitet ökar allteftersom och gruppen 
fungerar bra.  

Undersökningar visar emellertid att framgångsrika  
grupper inte formerar sig för att skapa spänning och 
"storma", utan istället "stormar" för att gruppen ska 
kunna formera. Vilket i praktiken talar för en investering 
i synliggörande aktiviteter, för att förstå varandras 
personligheter, ambitioner med mera. Övningarna i 
denna bok hjälper dig att göra detta. Kolla regelbundet 
av var din grupp befinner sig i grupputvecklingen, så att 
ni får en ännu bättre sammanhållning.  
Detta är nödvändigt om du vill veta var du ska börja 
och vad du ska göra för att utveckla gruppens önskade 
kultur.

Storma
Formera

Förändring %

Fas

Uppstart Start Utföra Test Leverans
Tid

Normera

Fungera

Kolla av Återgå
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På samma vis som det finns många sätt att planera 
och genomföra strategier, så finns det många sätt att 
planera och genomföra en kulturell transformering. 
Barrett Values Centre erbjuder modeller och verktyg, 
CTT (Cultural Transformation Tools), för att mäta och 
utveckla en önskad kultur.

Processen bygger på några grundläggande principer, 
som till exempel "Det som följs upp blir gjort och kan 
då styras" samt "Kultur-transformering startar med 
individens transformering och ledarens speciellt". 
Samtidigt är det viktigt att förstå att processen är ett 
sätt att komma igång. För att utveckla den önskade 
kulturen behöver du arbeta medvetet och envist under 
en längre tid. Ibland tar det flera år att få den kultur ni 
vill ha. Eller rättare sagt, det är ett arbete som ska pågå 
hela tiden. Processen som presenteras nedan ger er en 
bra start och kan även användas som ett arbetssätt för 
kontinuerlig uppföljning och för att hantera er kulturella 
transformering.

Genom att mäta värderingar synliggör du den "osynliga" 
kulturen. Du gör det genom att samla in gruppens 
upplevelse av värderingar och beteenden. Det är enkelt 
att mäta er kultur, men det viktigaste är hur du sedan 
arbetar med resultatet av mätningen.
Syftet här är att beskriva de olika stegen på en 
övergripande nivå, så att du får en förståelse för hur du 
kan mäta och utveckla den önskade kulturen med hjälp 
av CTT.  För att använda CTT ska du vara utbildad på CTT, 
eller arbeta tillsammans med en CTT certifierad konsult. 
Samtidigt kan du använda verktyget "Värderingar och 
önskat beteende i team" (sida 123), som inte ger dig all 
information om er kultur men tillräckligt för att sätta igång 
arbetet. Verktyget "Från CVA till handling" (sid 129) ger 
en mer detaljerad beskrivning av de olika stegen.

Nedan kommer en översikt av de sex grundstegen för 
hur man använder en Cultural Values Assessment (CVA) 
och jobbar praktiskt i en transformerings-process.

ATT MÄTA OCH UTVECKLA DEN ÖNSKADE KULTUREN 

6.  
Agera enligt värderingarna, 

utveckla den önskade kulturen
1.  

Values Assessment.

2.  
Dela resultatet 

och starta igång 
dialogen

3.  
Prioritera 

värderingar att 
fokusera på

4.  
Utforska fokus, 
värderingar och 

beteenden.

5. Gör en plan för 
utveckling av kulturen
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1) Values Assessment (alla medarbetare)
Ta hjälp av en certifierad CTT-konsult som planerar och förbereder er CVA-mätning. I förberedelserna bestämmer 
ni vilka värderingar som ska användas i mätningen, vilka olika demografiska rapporter ni vill ha samt anger språk. 
Förberedelserna görs normalt 3-5 veckor före själva mätningen. 
 
Mätningen görs on-line på nätet och tar ungefär 15-20 minuter att besvara. Vi rekommenderar att du involverar 
alla medarbetare. Det är tre enkla frågor att besvara i formuläret:

Inom 5 dagar efter att mätningen stängts har 
du en resultatrapport via mail, i både Word- och 
PowerPoint-format. 

Exemplet nedan visar mätningen för Barrett Values 
Centre 2012. Som du ser är alla organisationens 
fyra kärnvärden (se sida 55) med i resultatet 
för nuvarande kultur, vilket är ett tecken på 
att värderingarna lever och finns med i allt 
beslutsfattande. Det är också ett tecken på att 
det inte bara är fina ord, utan ledare agerar utifrån 
värderingarna.

2) Dela resultaten och påbörja dialogen 
(alla medarbetare)
Resultaten från mätningen är startpunkten för 
samtalet. Nu krävs investering i tid för dialog i "cirkeltid" och
samtal på ett öppet och ärligt sätt. Lyssna på de idéer medarbetarna har till förbättringar gällande hur 
verksamheten fungerar och ni arbetar ihop. Underlätta för dem att hitta lösningar på sina problem, ta bort 
frustration. Er kulturella transformering börjar precis här, i dessa samtal. Hur ni lyssnar, inkluderar och bygger tillit i 
samtalet bygger grunden till er önskade kultur.

Fråga Svaren hjälper oss förstå

1. Personliga värderingar - välj de 10 av följande värderingar/
beteenden som bäst speglar vem du är (inte vem du önskar 
vara).

De värderingar som är viktiga för medarbetarna i deras liv. 
Denna information tillåter er att utveckla en kultur som alla 
känner att de tillhör och kan mötas i.

2. Nuvarande kultur - välj de 10 av följande värderingar/
beteenden som bäst speglar hur din grupp/organisation 
fungerar idag.

Hur upplever medarbetarna gruppen/organisationen just 
nu? Vad fungerar bra? Vad underminerar engagemang och 
resultat?

3. Önskad kultur - välj de 10 av följande värderingar/
beteenden som du önskar se i din grupp/ organisation  
för att den ska fungera som allra bäst.

Vad medarbetarna tror är nästa steg (värderingar och 
beteenden) för att engagera och nå framgång.

Följande frågor hjälper till att öppna upp samtalet:
• Vad är det positiva i resultatet, vad ska vi fira?
• Vilka utmaningar, problem och frustrationer speglar 
 resultatet? Samtala på ett öppet sätt och ta reda  
 på vad resultatet står för genom att gräva djupare,  
 tillåta exempel med mera.

 
• Vad saknas?
• Vilka möjligheter till transformering blir tydliga och  
 vilka idéer finns för att realisera dem?
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3) Prioritera värderingar att fokusera på, alternativt välj kärnvärden. 
Om er organisation inte har några definierade kärnvärden kan det vara lämpligt att välja och definera de värderingar 
som ska bli kärnan av den önskade kulturen. Är era kärnvärden definierade sen tidigare är detta ett tillfälle att se 
om de lever i organisationen.
Kanske är det dags att fokusera på nya värderingar och beteenden för att ta samhörigheten och ert resultat till nästa 
nivå och/eller få bättre överensstämmelse mellan kultur och strategi? I så fall handlar de följande stegen om att 
utforska, utveckla och agera utfirån dessa värderingar.

4) Utforska värderingar och beteenden i fokus (alla medarbetare)
Engagera medarbetarna i dialog för att utforska kärnvärden (eller de nya värderingarna i fokus), använd arbetsbladen 
på sid 140. Arbeta i grupper om 3-5 personer och med en värdering i taget. Försök att i dialog inte bara komma 
fram till vad som behöver göras, utan lika mycket skapa en gemensam förståelse och samhörighet kring det som de 
själva tycker är viktigast för att arbeta bra tillsammans, respektive vad som ger motivation och energi.

5) Ta fram en plan för utveckling av kulturen  
(mindre grupp)
Gör en enkel och handlingsinriktad plan för hur ni ska 
utveckla kulturen under det närmaste året.  Är ni fler 
än 10 medarbetare, sätt ihop en tvär-organisatorisk 
grupp som gör planen. Beakta alla resultat, föreslagna 
beteenden och aktiviteter, från de tidigare stegen. Det 
är också lämpligt att stämma av planen med övriga 
strategier. I bästa fall ryms era planer i ett 1-sidigt 
dokument (se mallen på sid 136). 

6) Lev enligt värderingarna och ge näring åt 
den önskade kulturen (alla medarbetare)
Nu ska värderingarna vävas in i det vardagliga 
beteendet och beslutsfattandet. För att visa alla i verksamheten att detta är viktigt 
och för att bygga tillit, är det oerhört viktigt att alla ledare agerar utifrån värderingarna ("walk the talk") och föregår 
med gott exempel.

Kontinuerlig återkoppling är en nyckel till framgång. Återkoppling speglar vad ni har fokus på och vad som är viktigt 
för er. Om medarbetare inte agerar utifrån värderingarna måste du våga utmana dem och stötta dem så att de växer 
in i den önskade kulturen och kan agera utifrån den. Det är också viktigt att ni uppmärksammar medarbetare som 
agerar "rätt".

Och glöm inte att fira, så mycket ni kan och vid varje möjligt tillfälle! 

Beroende på situationen, rekommenderar vi att ni planerar en uppföljande mätning inom 6-18 månader. Om det finns 
mycket som dränerar energi och som inte fungerar i den nuvarande kulturen så behöver uppföljningen göras tidigt. 
Uppföljningen ger er inte bara möjlighet att uppmärksamma det som blivit bättre respektive vad som fortfarande 
behöver fokus, utan ger också en signal om att kulturarbetet är viktigt och att ni har fokus på och är ihärdiga i arbetet 
med att utveckla en bättre kultur. 
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I PRAKTIKEN

Barrett Values Centre - Värderingar och beteenden 
Nedan är ett exempel på en önskad kultur.

Värdering Definition Beteenden
Inre engagemang Vi visar vilja i allt vi gör. Vi gör vårt 

bästa för att bidra till vår affärsidé 
och vision. Vi gör alltid vårt bästa, 
även i svåra situationer.

 Hålla ingångna löften och hög kvalitet i allt 
vi gör. 

 Göra det lilla extra för verksamhetens, alla 
partners och kunders framgång.

 Hålla visionen, affärsidén och värderingar 
tydliga och centrala i vårt beslutsfattande.

 Uppmärksamma sådant som inte fungerar 
och föreslå förbättringar.

Nöjda kunder Vi hänger oss till att möta våra 
kunders behov. Vi försöker 
hjälpa våra kunder att växa och 
utvecklas genom att erbjuda 
innovativa produkter och tjänster. 
Vi strävar efter att kunden blir en 
naturlig förlängning av vår egen 
organisation och återkommer till 
oss för fortsatt samarbete. 

 Sätt förväntningar tillsammans med 
kunden och arbeta sedan för att möta eller 
överträffa förväntningarna.

 Försök alltid hitta sätt att öka kundens 
positiva upplevelse.

 Var öppen, realistiskt och ärlig mot kunden. 
Arbeta för att möta behoven där och då - 
hitta alternativa lösningar då ni stöter på 
hinder.

 Lyssna på kundens behov och samverka 
med kunden för att nå ömsesidigt lärande 
och tillväxt.

Medarbetarnas möjlighet 
att växa och vara sig 
själva.

Vi strävar efter överensstämmelse 
mellan personliga och 
organisatoriska motivationsfaktorer. 
Vi förstår behovet av att växa som 
människa, att vidga sin horisont 
och att få nya utmaningar. Vi letar 
aktivt efter möjligheter att ge näring 
åt varje medarbetares talang och 
målmedvetenhet inom ramen för 
verksamhetens behov.

 Hitta möjligheterna att växa och utvecklas, 
professionellt såväl som personligt.

 Stöd kollegor och medarbetare i deras 
personliga och professionella utveckling.

 Visa respekt i allt du gör och i alla dina 
relationer med kollegor och kunder.

 Sträva efter att sätta mål som stödjer 
balansen mellan arbete och fritid.

Delad vision Vi förstår åt vilket håll vi är på väg 
och vilken strategi vi har för att nå 
dit. Genom vår delade vision hjälper 
vi varandra så att alla är delaktiga 
och känner sig inkluderade på 
vägen framåt.

 Hitta överensstämmelse med 
organisationens syfte och hur ditt arbete 
stödjer vår vision.

 Sträva efter att skapa en gemensam 
förståelse för hur projekt och initiativ bidrar 
till vår vision och affärsidé.

 Stäm av dagliga aktiviteter och beslut mot 
verksamhetsstrategierna.

 Var tydlig och agera enligt vår vision, 
affärsidé och våra värderingar i dina 
kontakter med kunder och partners.
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Ett sätt att samlas och ta tag i gruppens nuläge och 
energi är att göra en behovsanalys med hjälp av en 
dialogbaserad bedömning och då hitta de specifika 
behov gruppen har just nu. Antingen gör du det med 
en mindre kärngrupp eller med hela gruppen (och 
andra som berörs av gruppens verksamhetsresultat) 
i en workshop. Börja gärna med att presentera "Get 
Connected"-konceptet.

Så här gör du den dialogbaserade bedömningen:

1. Kopiera hela kapitel 3 "Konceptet" och be alla läsa 
det innan ni börjar.

2. Dela in den stora gruppen i mindre grupper på 
3-4 personer och be dem samtala kring vilka av de fem 
områdena som de känner att det redan finns samsyn 
och samstämmighet i gruppen idag respektive vilka 
områden de känner kan förbättras.

3. Be dem därefter att reflektera kring en eller två 
av de reflektionsfrågorna som de känner är intressanta 
inom de områden de valt.

4. Bjud sedan in smågrupperna att dela med sig av 
sina reflektioner i den stora gruppen. Identifiera de 
områden som ni behöver investera ytterligare dialogtid 
på, i syfte att utveckla gruppen.

5. Alternativt, välj lämpliga verktyg i boken att arbeta 
med för att utveckla gruppen.

Ett annat förslag för att få en bild av gruppens 
sammanhållning är att låta dem läsa denna bok och 
sedan själva välja vilka frågeställningar som de tycker 
är viktiga att jobba med. Alternativt, använd bilder 
såsom "visual explorer", för att göra likande reflektioner 
(se www.valuescentre.com/getconnected)

BEHOVSANALYS 
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DIALOGVERKTYG
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Verktygen i det här avsnittet är utformade för att 
kunna användas av team på egen hand.  Om du 
känner att det finns tillfällen då det skulle vara bättre 
att ha en professionell handledare eller för att stödja 
arbetet så var inte rädd för att be om hjälp! Det 
kan i vissa fall göra stor skillnad att du frigörs från 
ansvaret för processen och kan fokusera på ditt eget 
deltagande som en del av gruppen.
 
Alla övningar är skrivna så att de enkelt kan kopieras 
och distribueras till teamet för att läsa och arbeta 
med. Varje verktyg består av en kort inledning, syfte 
och mål, en stegvis beskrivning av vad man ska göra 
samt omfattar även arbetsblad när så behövs.
 
De flesta av övningarna tar ca 30 – 60 minuter att 
genomföra, med några undantag då man behöver 
planera för en halv eller hel dags workshop.
 
Det finns ingen särskild ordning enligt vilken man 
bör använda verktygen, men de hänger ihop och kan 

stödja varandra sinsemellan. Sammantaget ger de en 
god grund för att utveckla en önskad teamkultur. 
 
Försök alltid sätta de olika verktygen i ett större 
sammanhang när du arbetar med dem och skissa en 
plan som sträcker sig över en längre tid, till exempel 
6 till 18 månader. Med en långsiktig plan ökar du 
möjligheterna att utveckla och behålla den önskade 
kulturen.
 
Boken i sin helhet och allt stödjande material kan 
laddas ner kostnadsfritt på www.valuescentre.
com/getconnected. Webbplatsen innehåller också 
information om hur du kan komma i kontakt med 
handledare och coach.
 

Get Connecteds verktyg:

För vår VERKLIGHET:
1. Intressentanalys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 60
2. Knyt an till kunden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 62
3. Open Space . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66
4. Viktiga frågor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69

För MIG:
1. Min motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71
2. Personliga fyra varför . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75
3. Personliga värderingar och  argknappar . . . . . 81
4. Från PVA till handling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
5. Från rädsla till tillit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
6. Hantera din energi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

För vår AMBITION:
1. Teamets fyra varför  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103
2. Knyt samman strategi och kultur . . . . . . . . . .  109
3. Internalisering av teamets ambitioner . . . . . . . 115
4. Samtal som frigör den kollektiva strävan . . . . . 120

För OSS:
1. Värderingar och önskat beteende i team . . . 123
2. Från CVA till handling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
3. Värderingar i handling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
4. Mitt teams nivå av tillit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
5. Elefanten i rummet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
6. Från konflikt till kreativitet . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

För vårt LÄRANDE:
1. Gruppreflektion för lärande . . . . . . . . . . . . . . . 165
2. Effektiv feedback . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
3. Fruktbara diskussioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
4. Kulturrapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
5. Kreativt sinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
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INTRESSENTANALYS
Guide för övningsledaren

Det finns alltid människor utanför ett team som har ett intresse av teamets syfte eller resultatet av 
teamets arbete. Dessa kallas intressenter och de har alla sina unika behov, krav, förväntningar och 
relationer med teamet. För att skaffa sig en bra bild av de viktigaste intressenterna kan det vara  
klokt att göra en intressentanalys. 
Det värde som skapas av teamet kan ses ur olika perspektiv och det är ibland nästan omöjligt att förutse 
alla krav och förväntningar utan att involvera de viktigaste aktörerna i en dialog eller diskussion för att få 
en bättre och gemensam bild av nuläget.

SYFTE
Att kartlägga, göra översyn på, involvera och definiera de krav och förväntningar från de viktigaste 
intressenterna i ditt förändringsarbete.

MÅL
Efter avslutad övning bör alla ha en tydlig och ömsesidig bild av de viktigaste intressenterna och deras 
krav och förväntningar.

TIDSÅTGÅNG
Du behöver 45 minuter för förberedelser och till första utkastet av intressentanalysen. Tillkommande 
förberedelsetid efter detta är cirka 30-60 minuter per intressent. Total tid är beroende på antalet 
intressenter du avser att träffa. Sen behöver du cirka 60 minuter för analys och planering.

FÖRE ÖVNINGEN
1. Förankra beslutet att göra övningen i ditt team
2. Välj ut deltagare och boka ett mötesrum
3. Bestäm om du tänker använda en gästföreläsare för att introducera övningen och/eller 

skapa rätt atmosfär.
4. Skicka ut en inbjudan minst två veckor före mötet. Inkludera det material som krävs för 

ett eventuellt förarbete, om du tycker det är bra att deltagarna kommer bättre förberedda. 
Kommunicera syfte och mål, när, var, och vem.

5. Välj ut de bilder som du tänker använda. Leta efter idéer och sätt ihop stödjande bilder på 
www.valuescentre.com/getconnected

6. Se till att mötesrummet är förberett, med allt det material som behövs.
7. Om du tänker använda en utvärdering eller reflektion efter mötet, förbered detta i förväg.  

(se sidan 172).
8. Försök att komma minst 20 minuter före alla andra.
9. Skriv syftet, mål och agenda på ett blädderblock så att alla kan se dem under hela övningen.

DIALOGVERKTYG Intresseanalys



61

DIALOGVERKTYG Intressentanalys

UNDER ÖVNINGEN
1. Presentera syftet och målet med denna övning. 
2. Förklara behovet av att identifiera våra intressenter samt de krav och förväntningar de har 

på oss och vårt team eller på våra resultat. 
3. Samtliga deltagare tar fram ett tomt papper för att kartlägga de viktigaste intressenterna. 

Börja med att skriva ditt eller ditt teams namn i mitten av papperet. 
4. Identifiera varje person, eller grupp av personer, som du tror har ett intresse av ditt team 

eller teamets resultat. Vem är viktigast? Rangordna dem enligt vem som är viktigast för er.
5. Använd symboler såsom +, - och ? för att indikera om de är positiva, negativa eller 

likgiltiga. Vilket inflytande/vilken påverkan har de på dig och ditt team? 
6. Definiera vilka krav och förväntningar du har på intressenterna. Skriv också ned vad du tror 

att deras krav är på dig eller det ditt team levererar. 
7. ALTERNATIV: Följ samma steg som beskrivs ovan men istället för att använda ett tomt 

papper, kan du rita dina intressenter på en intresse/inflytande-karta som visas nedan. 

Detta kommer att hjälpa dig att bättre segmentera dina intressenter samt att fastställa 
strategier för att hantera dem på bästa sätt. 

8. När alla har avslutat sin egen personliga intresse/inflytande-karta, be dem att para ihop 
sig i grupper om 2-5 personer. Be deltagarna att dela med sig av sina respektive kartor i 
smågrupperna samt identifiera och skapa en gemensam karta. Be sedan varje grupp att 
presentera sina gemensamma resultat. Samla in varje grupps gemensamma karta och 
sammanför dessa för att skapa hela teamets intresse/inflytande-karta, om det behövs. 

9. Avsluta med en gemensam reflektion om övningen, (se sidan 165). Vad har blivit tydligt för 
deltagarna? Några lärdomar, frågor eller funderingar? Förklara vad nästa steg är efter detta 
möte. Eventuella förväntningarna från teamet på nästa steg?

EFTER ÖVNINGEN
1. Boka möten med alla viktiga intressenter för att stämma av er relation. Syftet med mötena är 

att utforska, snarare än att förklara. Ha en dialog om ömsesidiga krav, överenskommelser och 
förväntningar. Vilka är konsekvenserna av diskussionen? 

2. Gör analysen själv eller helst tillsammans med ditt team. Hur ska du/ni hantera de negativa 
och positiva krafterna? Vad ska du/ni göra med motstridiga krav, överenskommelser och 
förväntningar? Förbered er egen handlingsplan.

INFORMERA

HANTERA

ERKÄNNA/
BEKRÄFTA

INFLYTANDE

INTRESSE

TILLFREDSSTÄLLA
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KNYT AN TILL KUNDEN 
Guide för övningsledaren

Ju tydligare vi kan visa hur våra arbetsinsatser och lösningar ger mervärde till våra kunder, desto lättare 
kan vi förstå och engagera oss i teamets mål.  En god förståelse för hur vår lösning passar in i kundens 
verksamhet och långsiktiga mål kommer att få oss att knyta an till och skapa en närmare relation med 
kunden och därmed förbättra samarbetet.
Ytterligare fördelar är att det kan förbättra dialogen med kunden, vilket ökar vår förmåga att hantera 
kundkraven samt gör det möjligt för oss att arbeta mer proaktivt.

SYFTE
Att skapa en bättre förståelse för hur våra lösningar bäst bidrar till kundens verksamhet. 
Att delge intressenterna teamets övergripande mål, vilket kommer att underlätta  
kundsamarbetet och -dialogen.

MÅL
En gemensam förståelse och beskrivning av teamets koppling till kundens vision och mål i form av 
inriktning, förutsättningar och dialog. 
 

DELTAGARE
Ju fler medarbetare som kan delta desto bättre. För att övningen ska vara värdefull för deltagarna bör 
gruppen mist bestå av en gruppledare, 2-3 medarbetare och kundrepresentant(er).

TIDSÅTGÅNG
Den beräknade tiden för övningen är 3-4 timmar beroende på storlek och komplexitet på gruppen samt 
om det innefattar ett besök i kundens anläggningar.

FÖRE ÖVNINGEN
1. Förankra beslutet att göra övningen med din grupps chef/ordförande samt, när lämpligt, 

med kundansvarig.
2. Förankra beslutet att göra övningen med din kund.
3. Definiera vilka, när och var och boka ett mötesrum. 
4. Skicka ut en inbjudan minst två veckor före mötet. Kommunicera syfte och mål samt när, var 

och vilka. Bifoga agendan. 
5. Förbered eller välj ut de bilder du tänker använda.
6. Se till att mötesrummet är klart med allt material som behövs. Du behöver inte mer än en 

bärbar dator, projektor och kopior av arbetsblad att dela ut. 
7. Om du tänker använda en utvärdering av mötet, förbered den i förväg (se sida 172). 
8. Försök att komma minst 30 minuter före alla andra. 
9. Skriv syfte, mål och agenda på ett blädderblock, så att alla kan se dem under hela övningen. 

UNDER ÖVNINGEN
1. Presentera syfte, mål och agenda för mötet. Tydliggör när du avser att avsluta mötet och 

fråga om alla kommer att kunna stanna under hela mötet. 
2. Presentera övningen genom att läsa upp de steg som skall tas. Klargör hur du tänker 

använda materialet efter mötet. Se till att alla förstår övningen. Ge möjlighet till frågor och 
funderingar. 

DIALOGVERKTYG  Knyt an till Kunden 
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DIALOGVERKTYG Knyt an till Kunden 

3. Se till att alla får möjlighet att uttrycka sin uppfattning. Var bestämd och ställ frågor. Kom 
ihåg att processen är lika viktig som resultatet. 

4. Avsluta övningen med att läsa upp era slutsatser. Klargör överenskomna åtgärder genom att 
ta upp vem, när och hur. Kommunicera nästa steg.

EFTER ÖVNINGEN
1. Dokumentera resultatet av övningen (använd mallen vid behov). 
2. Skriv och skicka ut mötesprotokoll så fort som möjligt efter mötet. Bifoga dokumentationen 

med resultatet samt de visade bilderna (om begärda av deltagarna). 
3. När du nu har börjat att skapa en gemensam förståelse för hur man skapar relationer med 

kunden, planera för en dialog med ditt team om hur ni kan anpassa era beteenden och 
prioriteringar. 
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Agenda
(Förslag med kommentarer för övningsledaren)

1. Introduktion av övningen  15 min

2. Guidad tur i kundens lokaler (tillval)  60 – 120 min
För att skapa en bättre förståelse för den nuvarande situationen och kundernas 
prioriteringar, genom att träffa de som använder era produkter eller lösningar och för  
att se den fysiska miljö som kommer att påverkas.
 
3. Individuell reflektion  15 min
Dra dig till minnes ett tillfälle då du var en del av ett "dreamteam" där 
samarbetet med kunden fungerade perfekt. Vad möjliggjorde att det hände?  
Vilka var inblandade? Hur var känslan och resultatet från detta team?

4. Presentation av kundperspektivet  30 min
Kunden presenterar vision & mål, prioriteringar & begränsningar samt 
möjliggörare & kritiska framgångsfaktorer utifrån sitt perspektiv. 
Tillåt klargörande frågor under presentationen. 
Anteckna denna information på blädderblock. Sätt blädderblocken på 
en vägg där alla kan läsa det. (Använd mall på sidan 65, om du vill)

5. Gruppreflektion  60 min
Hur kan ditt team tillmötesgå och relatera till kundens perspektiv? 
Skriv ned de olika svaren på blädderblock under rubriken ”SKAPA SAMHÖRIGHET”.  
Gämför svaren mot kundens perspektiv och notera de fall där de delas och stämmer överens.

6. Utvärdering av övningen  15 min
Hur bidrar övningen till en gemensam syn och förståelse för teamet, prioriteringar,  
förutsättningar och dialog? Vad har vi lärt oss som individer och som team?  
Vilka är de viktigaste frågorna att ta med i vårt kommande arbete tillsammans?

7. Slutsats och avslut  15 min
Avsluta övningen med att uttrycka din uppskattning till kunden och de andra deltagarna.

DIALOGVERKTYG Knyt an till Kunden 
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Skapa samstämmighet mellan kundens och teamets perspektiv 

KUND
Vision & mål

<-- SKAPA SAMHÖRIGHET -->
Varför finns vi som ett team?

TEAM-PERSPEKTIV
Inriktning

Prioriteringar & begränsningar Vad behöver vi ägna särskild 
uppmärksamhet åt?

Förutsättningar

  

Möjliggörare & kritiska 
framgångsfaktorer

Hur skall vi skapa ett 
samarbetsvänligt arbetsklimat?

Dialog

ARBETSBLAD      Knyta an till Kunden
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OPEN SPACE 
Guide för övningsledaren

Att arbeta i Open Space är inbjudan till ett öppet kreativt utforskande av frågeställningar som 
deltagarna upplever relevanta och viktiga inom det valda temat. Agendan skapas gemensamt under 
inledningen av mötet och ger gruppen en möjlighet att dela och lära av varandras erfarenheter, hitta sin 
passion, sina utmaningar och den väg framåt som är mest meningsfull. Open Space-metoden fungerar 
bäst då det finns en genuin vilja att utforska ett tema, en mångfald av perspektiv, komplexitet, vilja att ta 
ansvar, en passion eller konflikt kring temat samt ett behov av att komma framåt. Välj en annan metod 
om du vill förankra ett förutbestämt resultat eller om uppdragsgivaren inte är redo att ta till sig resultatet 
av en öppen process.

SYFTE
Open Space erbjuder en struktur där grupper av 7+ personer kan samskapa och utforska komplexa 
frågeställningar under begränsad tid. Resultatet är alltid en djupare förståelse kring gemensamma 
möjligheter och utmaningar och ofta med en rekommenderad väg framåt.

MÅL
Att utforskandet leder till en gemensam bild och förståelse av de perspektiv som kan leda fram till  
en ny vision eller nya angreppssätt. Perspektiven speglar alla berörda parters vy.

TIDSÅTGÅNG
Uppskattad tid för ett Open Space-möte är ungefär 1-2 timmar.

FÖRE ÖVNINGEN
1. Förbered mötet genom att utforska hur det valda temat, samt resultatet av mötet, ska stödja 

den fortsatta utvecklingen.  Det är viktigt att skapa rätt förutsättningar och att alla berörda 
parter bjuds in.

2. Bestäm vilka som ska bjudas in (Open Space fungerar för 7 eller fler personer), boka 
ett konferensrum som har tillräckligt med utrymme för en "marknadsplats" samt för 
mindre grupper, antingen i grupprum eller genom att arrangera stolar i små grupperingar. 
Det behövs även plats för att sätta upp resultatet från de olika samtalsgrupperna, t ex 
blädderblocksblad.

3. Bestäm om ni själva eller en gästföreläsare, ska introducera temat och inspirera deltagarna.
4. Skicka ut en inbjudan, med tydligt syfte och mål, när, var och vilka som är inbjudna.
5. Hitta illustrationer som stödjer introduktionen, till exempel på  

www.valuescentre.com/getconnected, eller leta på internet (sök på "open space 
technology").

6. Förebered rummet med allt nödvändigt material (illustrationer/powerpoint, rapportmallar, 
pennor, etc).

7. Om mötet inkluderar en utvärdering, förbered denna (se sid 172).
8. Var i god tid, så att du hinner förbereda och därefter kan stå i dörren och välkomna alla 

deltagare när de kommer.
9. Sätt upp illustrationer med syfte, mål, agenda/tidsplan, så att alla deltagare har tillgång till 

denna information under hela mötet.

DIALOGVERKTYG Open Space
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UNDER ÖVNINGEN
1. Inled med att presentera syftet med mötet och processen. Var tydlig med vilken tid mötet 

slutar och fråga alla om de har möjlighet att stanna hela tiden.
2. Bjud in uppdragsgivaren/chefen att dela hur hen ser på syftet med mötet och hens syn på 

vikten av att ta chansen att dela sitt perspektiv.
3. Introducera Open Space (på svenska: det öppna utrymmet) genom att förklara de fyra 

principerna och hur processen ser ut. Berätta även om lagen om rörlighet samt om vilka 
roller som förekommer. De fyra principerna säger: 
 a.   Vilka som än kommer till din samtalsgrupp, är de rätta personerna. 
 b.   Vad som än händer, är det enda (rätta) som kunde hända. 
 c.  När det än startar, är rätt tid. En del grupper förändras, delar på sig, startar på olika  
     tider och så vidare På marknadsplatsen finns information om alla grupper, så  
       deltagarna kan välja vart de vill gå härnäst. 
 d.   När det är slut, är det slut. När gruppen känner att de är färdiga och kommit till ett  
      resultat de är nöjda med, så är de färdiga. 

Lagen om rörlighet bjuder in dig att vara med i de samtal du känner är angelägna för 
dig. Vill du byta till en annan grupp, gör så. Vi illustrerar den energi som uppstår med 
hjälp av två insekter: fjärilen, som visar på möjligheten att stanna till och reflektera, och 
humlan, som visar på möjligheten att pollinera samtalet i en grupp med perspektiv från 
en annan pågående grupp.

Varje samtalsgrupp dokumenterar sitt resultat på ett sätt som kan delas med alla 
mötesdeltagare så snart som möjligt efter samtalet, till exempel på  blädderblocksblad 
som sätts upp på väggen. 

Andra roller under ett Open Space-möte är uppdragsgivaren/chefen, som inleder 
och avslutar mötet, samt de personer som sätter upp ämnen/frågeställningar på 
marknadsplatsen. Den sistnämnda delar även resultatet från samtalsgruppen. 

EFTER ÖVNINGEN
Säkerställ att det dokumenterade resultatet från mötet distribueras till alla berörda och att de åtaganden 
som gjordes under mötet följs upp. 

DIALOGVERKTYG Open Space
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Agenda
(Förslag med kommentarer till övningsledaren)

1. Introduktion  15 min
Gå igenom syfte, mål, de fyra principerna och lagen om rörlighet samt bjud in 
deltagarna att sätta upp ämnen eller frågeställningar på marknadsplatsen. Ge utrymme  
för frågor kring processen, men styr diskussioner kring frågeställningarna till samtalsgrupperna.

2. Dialog i mindre grupper 30 – 60 min
Bjud in deltagarna att formera grupper om 4-15 personer och be dem att dela sina  
tankar, erfarenheter, reflektioner och idéer kring frågeställningen i respektive grupp.  
Be grupperna vara vaksamma på att alla i gruppen får en möjlighet att dela sitt perspektiv  
och att dialogen i sig är lika viktig som resultatet.

Delmoment: 
• Introducera olika roller och sättet att samtala i mindre grupper.
• Introducera och öppna upp marknadsplatsen, där alla ämnen och frågeställningar sätts upp.
• Ge tillräcklig tid, inklusive paus, för att formera grupperna och var tydlig med hur långa samtalsgrupperna 

är, till exempel 45 minuter. Om möjligt, ha alla samtalsgrupperna i samma rum, annars där de är synliga 
för dem som använder lagen om rörlighet.

• Ge instruktioner om att någon underlättar samtalet i gruppen, till exempel ser till att alla får en möjlighet 
att göra sin röst hörd, ställer utforskande frågor och bjuder in till dialog. Någon bör också vara ansvarig 
för att dokumentera resultatet från samtalsgruppen. Kom ihåg att dialogen är lika viktig som själva 
resultatet.

• Avsluta varje samtalsgrupp med en reflektion kring upplevelsen och lärandet. Vissa grupper föredrar 
att vara kreativa, till exempel med hjälp av en illustration, en dikt, en serie-strip, eller något annat för att 
dela sitt resultat.

• Se till att det finns tid i helgrupp för att dela reflektioner kring upplevelsen. Detta kan vara tankar 
kring processen, kommentarer och frågor. Ofta är det, men inte nödvändigtvis, en möjlighet att dela de 
viktigaste resultaten från grupperna.

3. Reflektion i hela gruppen  15 min
Bjud in gruppen att reflektera kring vad de har lärt sig och tar med sig från denna övning.

DIALOGVERKTYG Open Space
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VIKTIGA FRÅGOR
Guide för övningsledaren

Under hela livet har vi alla bra dagar och dåliga dagar. Med allt som händer runt omkring oss i vårt 
dagliga arbete så vet vi att förändring är ett sätt att leva och vi reagerar alla olika på förändringar. Ett 
team driver antingen förändring eller arbetar för att ta sig an förändringar.
Oftast dömer vi den förväntade reaktionen hos andra baserat på våra egna tankar och känslor. Under 
turbulenta tider av förändring eller om du är osäker på vad som händer under ytan i ditt team, kan du 
göra det till en vana att jobba med dessa viktiga frågor. Detta kommer att ge dig och ditt team en bättre 
och mer uppdaterad bild av hur din grupp känner och tänker just nu. Vi råder dig att börja dina möten 
med dessa inledande diagnostiska frågor, speciellt när ditt team går igenom svårare tider.
Om du gör det till en vana att ställa dessa frågor även under normala tider, ger det dig och ditt team en 
bra bas för en bättre sammanhållning och lärande. Dessutom kommer det att hjälpa till att stärka ditt 
team och göra medlemmarna till mer livskraftiga och självständiga individer.

        De viktiga frågorna är:
  1. Hur mår du just nu? Hur tror du att dina kollegor känner sig? 
  2. Vilka är dina största energiläckage idag, om du har några? Hur är det med dina kollegor? 
  3. Vilken är den viktigaste frågan för dig just nu?

SYFTE
Att skapa en bättre och ömsesidig förståelse för gruppens nuvarande oro, känslor och förväntningar.  
Att synliggöra individuella och kollektiva behov av åtgärder för att kunna hantera den nuvarande 
situationen på bästa sätt.

MÅL
I slutet av denna övning skall ni vara bättre rustade för att lyssna på varandra, för på så sätt kunna 
anpassa era planerade aktiviteter.
 

TIDSÅTGÅNG
Du behöver 20-30 minuter, inklusive introduktion, övning och reflektion. Tiden varierar beroende på 
hur ofta du ställt dessa viktiga frågor, omfattningen av förändringen ditt team står inför, graden av tillit i 
gruppen, etc.

DIALOGVERKTYG  Viktiga Frågor
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GÖR SÅ HÄR
1. När du har introducerat mötet, det vill säga gått igenom agendan, förklarar du syftet och 

målet med denna övning.
2. Skriv upp de tre viktiga frågorna på tavlan eller på ett blädderblock.
3. Låt deltagarna reflektera över frågorna individuellt under några minuter och skriva ned sina 

svar på ett papper. Efter en stund uppmuntrar du deltagarna att gå ihop två och två och dela 
med sig av vad de har skrivit. Avsluta med att dela med er av era reflektioner i hela gruppen. 
Skriv upp kommentarer och slutsatser på tavlan eller på ett blädderblock så att alla kan läsa 
det.

4. OBS! Om förtroendet är lågt eller inte har utvecklats i gruppen ännu, be dem då bara 
diskutera och dela med sig av fråga 3. De två andra frågorna är valfria att diskutera om de 
vill.

5. Ägna tid åt att verkligen förstå vad som sägs. Be om förtydliganden och förklaringar för att 
försäkra dig om att både du och gruppen har förstått vad som sägs.

6. Om du får en stark respons eller reaktion på dessa frågor kan du bli tvungen att ändra din 
ursprungliga agenda och ägna resten av mötet åt att försöka förstå och lyssna på det som 
oroar gruppen. Kom ihåg att du inte behöver ha svar på alla frågor. Om du inte kan svara 
så säg det. Det är också viktigt att du visar integritet och är konsekvent i vad du tror på och 
förmedlar. Huvudsyftet med mötet är att lyssna och visa att du bryr dig om.

7. Avsluta mötet med att läsa upp dina slutsatser av det som har diskuterats och tala om när 
och hur du har för avsikt att återkomma med svar och åtgärder. Var öppen för kommentarer 
och justeringar. 

EFTER ÖVNINGEN
1. Som ledare i teamet, reflektera över resultatet av det ditt team har delat. Vilka är deras 

viktigaste funderingar, frågor, drömmar och vad är deras längtan just nu? Var är deras 
energi och fokus? Hur måste du svara upp som ledare? Vilka åtgärder och vilket stöd och 
ledarskap behövs i denna stund för att ditt team ska växa och utvecklas ytterligare?

2. Försäkra dig om att de insamlade frågorna får svar och åtgärder (individuellt och/eller 
kollektivt). Kontrollera att du uppfyller de förväntade åtagandena. 

3. Be om hjälp om det behövs.

DIALOGVERKTYG Viktiga frågor



70 71

DIALOGVERKTYG Min motivation

MIN MOTIVATION
Guide för övningsledaren

Denna övning hjälper individer och grupper att upptäcka vad som är viktigt för dem i deras arbete och 
vad som motiverar dem på ett djupare plan. 
Övningen är baserad på Richard Barretts bok "Liberate the Corporate Soul".

SYFTE
Att tydliggöra sambandet mellan gruppmedlemmarnas personliga och organisatoriska motivation.

MÅL
En gemensam förståelse för vad som motiverar de enskilda gruppmedlemmarna till att "ta med 
hela sig själva till jobbet".

TIDSÅTGÅNG
Uppskattad tid för övningen är cirka 1 – 2 timmar.

FÖRE ÖVNINGEN
1. Förankra beslutet att genomföra övningen i gruppen.
2. Läs igenom hela mötesledarguiden - det bästa är att pröva övningen själv först så att du 

känner till de viktigaste stegen.
3. Boka ett mötesrum. Se till att rummet erbjuder möjlighet att dela upp gruppen i par och att 

arbeta i par på ett bra sätt.
4. Skicka ut en inbjudan till mötet minst två veckor före mötet. Kommunicera syfte och mål 

samt när, var och vilka som kommer att vara involverade.
5. Välj vilka bilder du skall använda. Se över stödanteckningar och lägga till egna. Du hittar 

förslag på stödbilder på www.valuescentre.com/getconnected.
6. Om du planerar att använda dig av en mötesutvärdering eller reflektion, förbered denna i 

förväg (se sidan 172).
7. Kontrollera att du har skrivit ut arbetsblad till alla deltagare.
8. Var på plats i god tid, minst 20 minuter innan deltagarna anländer. 
9. Skriv syfte, mål och agenda på ett blädderblock så att alla kan se det under hela mötet.

UNDER ÖVNINGEN
1. Dela ut arbetsbladet för Min motivation till varje person.
2. Instruera varje person att fullfölja påståendet "Jag går till jobbet varje dag på 

 ___________________________ därför att jag vill … utan att använda punktlistor. 
Uttryck dig i bara en mening!

3. När det är klart, be varje person hitta en partner.
4. Partner B ger sitt papper till partner A. Partner A är sedan ansvarig för att vara coach och 

aktivt anteckna åt partner B på dennes papper.
5. Låt Partner A be Partner B avsluta meningen "Varför vill du ... sedan läsa partner B:s 

mening ....?" Partner A hjälper partner B att tydliggöra för sig själv vad svaret är och skriver 
samtidigt ner det och läser därefter upp det för att bekräfta att det är rätt uppfattat. Säg 
till deltagarna att de kan utforska de svar de får för att finna en djupare förståelse och  
mening. Partner A kan också coacha partner B i uttryck och idéer. Fokus ska vara både på 
utmaning och på stöd. Utforska tillsammans!

6. Be dem sedan byta roller och upprepa processen där partner B intervjuar partner A.
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7. Upprepa gärna processen en tredje eller en fjärde gång om det behövs, tills de båda är 
övertygade om att de tydligt och koncist har identifierat kärnan i sin motivation. När de är 
färdiga överlämnar den intervjuande partnern papperet till den intervjuade.

8. Gruppen återförenas. Be alla att bara lyssna och hålla tillbaka alla kommentarer. Det är 
frivilligt för varje person att läsa upp det svar som bäst beskriver hens kärnmotivation. Det 
behöver inte vara det sista svaret på deras papper.

9. Be gruppen reflektera över vad de uppfattar som det kollektiva svaret och vad som 
motiverar oss som grupp och som individer.

10. Be om synpunkter på processen - vad kände och tänkte de, vad de fick de ut av övningen?

EFTER ÖVNINGEN
1. Skriv och skicka ut anteckningar så snart som möjligt efter mötet. Bifoga de bilder du visade 

(på begäran av någon av deltagarna).
2. Hur tänker du följa upp övningen? En bra idé är att planera en uppföljande diskussion och 

en individuell uppföljning på ett årligt möte eller utvecklingssamtal med deltagarna.
3. Tänk igenom vilka nästa steg du vill ta. Till exempel skulle övningen Personliga fyra varför 

kunna vara en lämplig övning nu när deltagarna har ett färskt minne av denna övning med 
de tankar och känslor som kom upp.

DIALOGVERKTYG Min motivation
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Agenda
(Förslag med kommentarer till övningsledaren)

1. Introduktion 15 min
Gå igenom syfte, mål och agenda. Var öppen för frågor och funderingar. 

2. Individuell reflektion över Min motivation  15 - 30 min
Dela ut arbetsblad, gärna med exempel. 
Be deltagarna att reflektera och skriva ned varför de kommer  
till jobbet. (OBS! Endast en mening.)

3. Jobba fram min kärnmotivation 30 – 60 min
Be deltagarna att välja en partner och låta dem jobba enligt 
instruktionerna i ledarguiden.

4. Gruppdialog  15 min 
Be frivilliga om att dela med sig av sitt resultat inför hela gruppen. 
Det bästa är om alla vill göra det.

5. Reflektion  15 min
Be gruppen reflektera över vad som var deras viktigaste lärdom  
samt vad de kommer ta med sig ifrån denna övning.

DIALOGVERKTYG Min motivation
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Frågan om min motivation 

Jag går till jobbet varje dag på   _________________________________________________________________________________därför att jag vill:

ARBETSBLAD Min Motivation
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PERSONLIGA FYRA VARFÖR
Guide för övningsledaren

Denna övning stödjer individerna i en grupp att formulera sitt personliga syfte och 
vision. Övningen är baserad på Richard Barretts bok “Liberating the Corporate Soul”.

SYFTE
Att ta fram ett syfte och en vision för respektive individ i gruppen. 
Att göra relationen mellan varje gruppmedlems personliga syfte och vision tydlig, och hur dessa kan 
bidra till verksamheten och samhället.

MÅL
En gemensam förståelse för kopplingen mellan vad som motiverar de individuella 
teammedlemmarna och hur de vill göra en skillnad i samhället och i världen.

TIDSÅTGÅNG
Uppskattad tid för denna övning är 1-2 timmar.

FÖRE ÖVNINGEN
1. Förankra beslutet att göra övningen med gruppen.
2. Läs igenom hela instruktionen för övningen. Om möjligt gör övningen själv innan så du 

förstår alla delmoment.
3. Förbered ett rum att vara i. Se till att rummet ger utrymme för gruppen att dela upp sig och 

arbeta parvis utan att de stör varandra.
4. Skicka ut en inbjudan minst två veckor före, med syfte och mål, när, var och vilka som är 

inbjudna. Om gruppen har gjort övningen Min Motivation, be dem att ta med sig sitt resultat.
5. Välj vilka bilder du ska använda och gå igenom stödanteckningarna. Idéer och stödbilder 

hittar du på www.valuescentre.com/getconnected.
6. Om du har planerar att använda dig av en mötesutvärdering eller reflektion, förbered detta i 

förväg (se sid. 172).
7. Var i god tid, så att du hinner förbereda och därefter kan stå i dörren och välkomna alla 

deltagare när de kommer.
8. Se till att du har tillräckligt med utskrivna arbetsblad att dela ut till deltagarna.
9. Skriv syfte, mål och agenda på ett blädderblock så att alla kan se det under hela mötet. 

DIALOGVERKTYG Personliga Fyra Varför
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UNDER ÖVNINGEN

1. Dela ut mallen med de fyra kvadranterna och förklara de olika kvadranterna och vad de 
representerar.

2. Bjud in deltagarna att formulera sitt personliga syfte genom att svara på frågorna a) Vad är 
ditt syfte i ditt/din yrke/roll/karriär? och b) Vad behöver du för att växa, lära och utvecklas i 
ditt/din yrke/roll/karriär? Be deltagarna att skriva in svaren i mallen.

3. Bjud in deltagarna att hitta en partner som de vill dela sitt personliga syfte med.
4. Låt paren intervjua varandra kring vad de skrivit som sitt personliga syfte.
5. Den som intervjuar börjar genom att fråga c) Varför är det viktigt för dig att uppfylla ditt 

personliga syfte? och skriver ner svaret i rutan "Personlig vision". Därefter byter de roller och 
ställer samma fråga tillbaka.

6. När var och en är nöjd med att ha uttryckt sin personliga vision, upprepa steget men denna 
gången med frågan d) Varför är det viktigt för din verksamhet/dina kunder att du uppfyller 
ditt personliga syfte? och skriv ner svaret i rutan "Externt syfte".

7. När var och en är nöjd med sitt externa syfte, upprepa processen igen och denna gång kring 
"Extern vision". Frågan intervjuaren ställer är då e) Varför vill du nå din personliga vision och 
uppfylla ditt externa syfte, och tillföra till samhället? och svaren skriv i rutan "Extern vision".  

8. När formuläret är helt ifyllt, bjud in grupperna att testa sina svar genom att gå igenom sina 
formuleringar i omvänd ordning, det vill säga extern vision -> externt syfte -> personlig 
vision -> personligt syfte. Ställ samma frågor men byt ut "Varför" till "Hur", till exempel d) 
Hur vill du nå din personliga vision och uppfylla ditt externa syfte, och tillföra till samhället? 
Svaret på denna fråga ska då återfinnas i det externa syftet och den personliga visionen.

9. Återsamla den stora gruppen för gemensam reflektion. Bjud in var och en att dela sitt 
syfte och sin vision genom att läsa upp dem. Be alla att vara respektfulla lyssnare och inte 
kommentera.

10. Bjud in till reflektioner kring övningen - vad de har upplevt och vad de har lärt sig.

EFTER ÖVNINGEN
1. Dokumentera mötet och skicka ut till deltagarna, inklusive de bilder du använt.
2. Fundera på hur du kan följa upp övningen. Vad händer om du planerar en första 

återkoppling vid nästa utvecklingssamtal?
3. Fundera på nästa steg. Till exempel kan övningen kring gruppens syfte och vision "Teamets 

fyra varför" vara lämplig att göra när alla fortfarande har sina personliga formuleringar, och 
därmed förknippade tankar och känslor, i färskt minne.

DIALOGVERKTYG Personliga Fyra Varför
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Agenda
(Förslag med kommentarer till övningsledaren)

1. Introducera övningen  15 min
Gå igenom syfte, mål och processen. Ge utrymme för frågor.

2. Individuell reflektion 10 min
Dela ut mallar och exempel. Bjud in deltagarna att fundera på och skriva  
ner sitt personliga syfte. Om deltagarna har gjort övningen Min Motivation 
kan resultatet från den underlätta funderingarna

3. Intervjua varandra och fyll i resten av formuläret  30 – 60 min
Bjud in deltagarna att välja en partner och sen intervjua varandra och  
fylla i formulären enligt instruktionerna och med stöd av exemplet.

4. Dialog i helgrupp  15 min 
Bjud in dem som vill att dela sina formuleringar i den stora gruppen.  
Betona gärna att det underlättar för gruppen om alla vill dela.

5. Reflektion 15 min
Bjud in gruppen att reflektera kring vad de har lärt sig  
och tar med sig från denna övning?

DIALOGVERKTYG Personliga Fyra Varför
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Formuleringar för syfte och vision 
Personligt Syfte och Vision – Övning

Personlig vision

c) Varför är det viktigt för dig att uppfylla ditt 
personliga syfte?

4. VARFÖR?  

Extern vision

e) Varför vill du uppfylla din personliga vision och 
ditt externa syfte, och bidra till verksamheten och 
samhället?

 1. VARFÖR? 

Personligt Syfte 

a) Vad är ditt syfte i din roll/yrke/karriär?

b) Vad behöver du för att växa och utvecklas i din 
roll/yrke/karriär?

2. VARFÖR? 

 3. VARFÖR?

Externt syfte 

d) Varför är det viktigt för verksamheten/kunder att 
du uppfyller ditt personliga syfte?

ARBETSBLAD  Personliga Fyra Varför
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Formuleringar för syfte och vision 
Exempel

Personlig vision

Indikerar vad du vill åstadkomma i din roll/yrke/
karriär.

Att vara vida känd som en ledande expert inom 
internet-teknologi.

Extern vision

Indikerar vad det du tillför innebär för verksamheten 
och samhället.

Att bidra till effektiva kommunikationslösningar, 
som sparar energi och har en positiv påverkan på 
miljön.

Personligt syfte 

Indikerar vad du har fokus på och vad som 
motiverar dig i din roll/yrke/karriär.

Att utveckla innovativa web-baserade lösningar.

 

Externt syfte

Indikerar hur ditt personliga syfte tillför till 
verksamheten/kunderna

Att tillhandhålla de bästa web-baserade lösningarna 
i världen, och därigenom förbättra mina kunders 
kommunikationskapacitet.

ARBETSBLAD  Personliga Fyra Varför
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Formuleringar för syfte och vision 
Mall

Personlig vision Extern vision

Personligt syfte Externt syfte

ARBETSBLAD  Personliga Fyra Varför
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PERSONLIGA VÄRDERINGAR OCH 
ARGKNAPPAR
Guide för övningsledaren

Syftet med övningen och förberedelserna innan är att hjälpa deltagarna att nå en bättre förståelse för 
sina egna viktigaste personliga värderingar. Övningen hjälper dig inte bara att förstå dig själv bättre, 
den ger också teamet en möjlighet att framföra sina övertygelser och värderingar vilket är en viktig del i 
processen att bygga ett starkare socialt kapital och en större samhörighet inom ett team. 

När det gäller personligt engagemang och motivation, är det viktigare att förstå dina egna personliga 
värderingar än ditt företags kärnvärden. Rekommendationen är att du börjar med den här övningen 
innan du tar resan för att identifiera och definiera dina önskade teamvärderingar.

SYFTE
Att hjälpa deltagarna att nå en bättre förståelse för sina mest betydelsefulla personliga värderingar  
och att skapa ett forum med en atmosfär av förståelse och acceptans där en grupp kan dela med  
sig av sina värderingar och tankar. Det lägger grunden för övningar avsedda för att skapa gemensam 
inriktning.

MÅL
Identifiera teamets personliga värderingar och skapa insikt om vad som är gemensamt.

TIDSÅTGÅNG
Den beräknade tiden för denna övning är cirka 1 - 2 timmar.

FÖRE ÖVNINGEN
1. Förankra beslutet att göra övningen i ditt team.
2. Välj deltagare och boka ett mötesrum.
3. Bestäm om du tänker använda en gästtalare för att introducera övningen och/eller för att 

skapa rätt atmosfär.
4. Skicka ut en inbjudan minst två veckor före mötet. Inkludera förberedelsematerialet och 

kommunicera syfte och mål, när, var och vem.
5. Välj ut de bilder som du tänker använda.  På www.valuecentre.com/getconnected kan du 

hitta idéer och välja stödjande bilder.
6. Se till att mötesrummet är förberett med allt det material som behövs. 
7. Om du tänker reflektera över eller utvärdera mötet, förbered detta i förväg (se sidan 172).
8. Försök att komma minst 20 minuter före alla andra.
9. Skriv syfte, mål och agenda på ett blädderblock så att alla kan se det under hela mötet. 

DIALOGVERKTYG Personliga Värderingar och Argknappar
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UNDER ÖVNINGEN
1. Presentera syfte, mål och agenda för mötet. Var tydlig med när du tänker avsluta och fråga 

om alla kommer att kunna stanna under hela mötet.
2. Be ledaren eller chefen att uttrycka hens personliga syn på hur viktigt det är för 

varje deltagare att tydligt förstå och uttrycka sina personliga värderingar som en av 
utgångspunkterna i vår värderingsresa.

3. Presentera övningen genom att beskriva dess olika steg. Se till att alla förstår övningen.  
Ge tid för frågor och funderingar. 
 
Steg att ta (alternativ 1): 
•  Ta fram noteringarna med dina personliga värderingar och argknappar som du har  
 förberett.  
•  Alla delar med sig sina topp 3 personliga värderingar och beskrivningar 
 (cirka 10-15 minuter per person). Dela in i grupper om 2-4 personer om ni är en  
 stor grupp. 
 OBS! Betona att dialogen och förklaringarna är huvudsyftet med övningen så att man 
 inte bara anger vilka värderingar man har. 
•  När alla har delat med sig av sina personliga värderingar, upprepar ni processen  
 med era argknappar. 
• När alla är färdiga med att dela med sig, fråga efter reflektioner; Hur kändes det?  
 Vad tänkte du? Vad har du lärt dig? Finns det några funderingar eller frågor? 
 
Steg att ta om gruppmedlemmarna har känt varandra under en tid (alternativ 2): 
•  Följ ett liknande förfarande som alternativ 1 ovan, men med den skillnaden att alla  
 får gissa vad de andra gruppmedlemmarna har skrivit som sina värderingar baserat 
 på de beteenden som de har observerat under arbetet tillsammans med dem. 
• Beroende på tillgänglig tid kan ni antingen gissa på, eller bara dela med er av,  
 era argknappar. 

4. Förklara vikten av att förstå och att vara i kontakt med dina egna personliga värderingar och 
hur detta är kopplat till företagets värderingar.

5. Se till att alla får möjlighet att uttrycka sin uppfattning. Var bestämd samtidigt som du är 
utforskande och uppmuntrar till frågor. Kom ihåg att processen är lika viktig som resultatet.

6. Avsluta övningen med en reflektion följt av genomgång av vad ni förväntar er att nästa steg 
på er kulturutvecklingsresa blir.

EFTER ÖVNINGEN
1. Hur har ni för avsikt att förstärka och påminna om ert teams reflektioner och slutsatser och 

synliggöra era framsteg? Till exempel genom bilder, frågor, erkännande och så vidare?
2. Nu när ni har börjat skapa en gemensam förståelse av personliga värderingar och arg-

knappar är det extra viktigt att försäkra er om att ert beteende och era prioriteringar är i 
linje med detta, det vill säga, lever ni som ni lär?

DIALOGVERKTYG Personliga Värderingar och Argknappar



82 83

Agenda
(Förslag med kommentarer till övningsledaren)

1. Introduktion  15 min
Gå igenom syfte, mål och agendan. Var öppen för frågor, förväntningar och farhågor.

2. Individuell reflektion över förberedelserna inför mötet 10 min
Be deltagarna ta fram anteckningarna från sitt förberedelsearbete  
och reflektera några minuter individuellt.

3. Dialog i små grupper 30 – 60 min
Bilda grupper om 2 – 4 personer och be deltagarna dela med sig sina 
personliga verderingar och beskrivningarna av dem. Betona att det är dialogen 
 i sig som är viktigast. (använd alternativ 1 eller 2)

4. Reflektion i helgrupp 15 min 
Bjud in gruppen att reflektera kring vad de lärt sig och vad de tar med sig från övningen.

DIALOGVERKTYG  Personliga Värderingar och Argknappar
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Reflektion kring personliga värderingar

Under arbetsmötet kommer vi att fokusera på vårt företags kärnvärden och hur vi kan leva som vi lär. 
Det är dock väldigt viktigt att du skapar en grund för detta arbetet baserat på dina egna personliga 
värden. Följande övning hjälper dig att hitta ditt fokus innan vi träffas. 

ÖVNING FÖR ATT HITTA SINA VÄRDEN AV BETYDELSE
John Donne sa, “Ingen man är en ö.” Martin Luther King talade om “nätverk av ömsesidighet.” Vissa 
människor har stort inflytande på våra liv.

Identifiera tre människor som haft störst påverkan på ditt liv (åtminstone en utanför din familj). Vilket 
specifikt råd, filosofi, eller värden har stannat hos dig?

Namn Värden
 

Lista tre böcker, band, filmer, dikter eller uttryck har påverkat dina egna värden? Vilka insikter har 
stannat kvar hos dig?

Källor Insikter

Tennyson i Ulysses sa “Jag är del av alla jag träffat”. Lista tre betydelsefulla händelser som har påverkat 
ditt liv och/eller din karriär grundläggande. 

Händelser Värden

OBS! Den här delen av FÖRBEREDELSERNA är personlig och kommer inte att delas med någon 
annan om du inte själv vill det

ARBETSBLAD – FÖRBEREDELSER 
 Personliga Värderingar och Argknappar
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II. PERSONLIGA VÄRDERINGAR

Syftet med denna del av din förberedelse är att hjälpa dig att få en bättre förståelse för vilka som är 
dina starkaste personliga värderingar. Den här övningen görs med fördel regelbundet, exempelvis 
vartannat år.
 
Vilka värderingar kan jag ärligt och uppriktigt stå för?
Värden är åsikter som ligger väldigt djupt rotade. De är sprungna ur en mängd olika källor: föräldrar, 
religion, skola, kamrater, människor vi beundrar och från kulturer. Många av dem går tillbaka ända till 
barndomen, andra lägger vi oss till med som vuxna. Liksom med alla psykologiska modeller finns en 
skillnad mellan de värden vi säger att vi stöder och tror på och de som i praktiken styr vårt handlande. 
De senare är så djupt inpräntade i vårt medvetande att de är svåra att synliggöra. Vi tar sällan fram dem 
och ifrågasätter dem och det är därför de ibland kan skapa störningar för oss. 

Steg 1.   Välj från den bifogade listan ut tio värdeord som är viktigast för dig (både ur personlig och 
arbetsmässig synvinkel) – som styr ditt beteende, eller är beståndsdelar i ett värdefullt liv. 
Lägg gärna till egna värden du tycker saknas i listan.

Steg 2.  När du har identifierat tio värdeord, så tänk dig att du bara får lov att ha fem. Vilka fem 
skulle du kunna tänka dig att avstå ifrån. Stryk dem. Därefter - föreställ dig att du bara får 
ha fyra. Vilken kan du avstå ifrån? Stryk det. Stryk sedan ett till så att du får ner listan till 
tre. Och så en till så har du två kvar. Stryk sedan en av de två du har kvar. Vilken värdering 
bryr du dig mest om?

Steg 3.  Ta med dig dina tre identifierade värden och fullfölj övningarna på sidan 87.

 

ARBETSBLAD – FÖRBEREDELSER
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Värderingslista

 ärlighet
 vänlighet
 tillitsfull
 öppenhet
 individualitet
 respekt
 kärlek
 lojalitet
 skötsamhet
 pålitlighet
 noggrannhet
 vänskap
 sympati 
 passion 
 vision
 disciplin
 lydnad
 foglighet
 uthållighet
 hängivenhet
 perfektion
 tuffhet
 rättvisa
 ekonomisk
 generositet 
 samvetsgrann
 självkontroll

 erfarenhet
 rättvisa
 familj
 ekonomisk stabilitet
 försoning
 humor
 lycka
 intresse
 heder
 excellens
 tolerans
 hjälpsamhet
 harmoni
 tålamod
 stolthet
 kontinuitet
 säkerhet
 fantasi
 kreativitet
 effektivitet
 anspråkslöshet
 intelligens 
 klokhet
 skarpsinne
 kontroll
 samklang
 lättsamhet

 tålamod
 prestation
 personlig utveckling
 ansvarskänsla
 målmedvetenhet
 bundenhet
 säkerhet
 ödmjukhet 
 övertygande
 frihet
 ansvar
 entreprenörskap
 inre harmoni
 tillväxt
 självaktning
 meningsfullhet
 glädje
 professionalism
 beslutsamhet
 välbefinnande
 mod
 tillit
 spirit
 motivation
 förändring

Om du inte hittar dina värden i listan ovan,  
så skriv till dem här

Källa: Barrett Values Centre

ARBETSBLAD – FÖRBEREDELSER 
 Personliga Värderingar och Argknappar
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III. Personlig beskrivning av dina värderingar

Baserat på de två föregående övningarna, lista dina tre prioriterade värden och beskriv vad varje värde 
betyder för dig.

Värdering Personlig beskrivning
1.

2.

3.

 

ARBETSBLAD – FÖRBEREDELSER 
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IV. Argknappar

Till sist, definiera dina “argknappar”.  En ”argknapp” har en stark anknytning till ett av dina personliga 
värden. Det är beteenden eller situationer som väcker väldigt starka känslor hos dig om man kör över 
eller går emot en av dina personliga värden.  Till exempel, om en av mina kärnvärden är ärlighet, då kan 
en av mina argknappar vara att jag blir väldigt upprörd ifall jag märker att någon har ”dold agenda”. Om 
ett av mina kärnvärden är respekt, då kan en av mina argknappar vara att jag när jag ser/hör en chef 
offentligt ge orättvis kritik till en medarbetare. Även ifall vi delar samma värden, så kanske vi har olika 
argknappar. De är unika för var och en av oss.  

Beskriv åtminstone en argknapp för var och en av dina personliga värden.

 
Värdering Argknapp

1.

2.

3.
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DIALOGVERKTYG  Från PVA till Handling

FRÅN PVA TILL HANDLING
Guide för övningsledaren

En bra start på din personliga resa är att knyta an djupare till dina personliga värderingar. Det finns 
många sätt som du kan göra det på och Barrett Values Centre erbjuder två möjligheter. Att göra 
en “Individual Values Assesment" (IVA) eller en “Personal Values Assessment” (PVA). Skillnaden 
mellan en IVA och en PVA är att IVA:n tillhandahåller din uppfattning av gällande värderingar inom 
din organisation, samt samstämmigheten eller skillnader däremellan. PVA:n fokuserar enbart på dina 
personliga värderingar.  
 
Det är av största vikt att du känner till dina värderingar så att du kan använda dem i ditt beslutsfattande.
Det här verktyget är baserat på den självmätning som kallas PVA och är en on-line mätning som du 
hittar på www.valuescentre.com/PVA.  Mätningen och rapporten är kostnadsfri. Rapporten du får 
analyserar dina tio viktigaste personliga värderingar för att avgöra a) vilken nivå av medvetenhet som du 
agerar från, och b) vilken typ av värderingar som är viktiga för dig (individuella, relationsorienterade eller 
samhällsorienterade). Det ger dig ett ramverk för att förhålla dig till dina värderingar och definiera dina 
styrkor och förbättringsområden, såväl som dina nästa steg i din utveckling. 
 
Övningen är baserad på ett av verktygen i “The New Leadership  Paradigm - Leading Self Workbook". 
Du kan läsa mer om den på www.newleadershipparadigm.com .
 
Det fungerar också bra att använda en IVA som bas för den här övningen men då måste du arbeta  
tillsammans med en certifierad CTT-konsult. På www.valuescentre.com/partners hittar du konsulter 
i ditt närområde. Det här övningen kan göras antingen individuellt eller tillsammans med din grupp. 
Fördelarna med att göra övningen med gruppmedlemmarna är att det ger ett tillfälle för er att lära känna 
varandra på en lite djupare och mer grundläggande nivå. Detta är också grunden för att bygga respekt 
och tillit sins emellan. Det ger dessutom en möjlighet att få feedback och bekräftelse på sina personliga 
värderingar och om man lever som man lär eller inte.  
 
Om du bestämmer dig för att genomföra övningen med er grupp rekommenderar vi att du ber 
deltagarna att göra PVA:n och de personliga reflektionsövningarna innan gruppmötet. Be deltagarna att 
ta med sig sin rapport till mötet.

 
SYFTE
Att lära dig mer om dig själv. Vad som är viktigt för dig och vad som motiverar dig.

MÅL
Att fördjupa din förståelse för de värderingar som är viktiga för dig och vilken nivå av medvetenhet 
som du agerar utifrån.

TIDSÅTGÅNG
Uppskattad tid för övningen är ca. 1 – 2 timmar.
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DIALOGVERKTYG  Från PVA Till Handling

FÖRE ÖVNINGEN
1. Förankra beslutet att genomföra övningen i gruppen.
2. Identifiera deltagare och boka mötesrum.
3. Besluta om du ska förbereda dig själv att leda mötet eller anlita en “gästtalare” för att 

introducera övningen och/eller skapa rätt atmosfär
4. Skicka ut en inbjudan och kommunicera syfte och mål, när, var och vem.
5. Välj vilka bilder du ska använda. Idéer och stödbilder hittar du på www.valuescentre.com/

getconnected.
6. Försäkra dig om att mötesrummet är förberett med allt material du behöver. 
7. Om du har planerar att använda dig av en mötesutvärdering eller reflektion, förbered detta i 

förväg (se sida 172).
8. Försök att vara på plats minst 20 minuter innan utsatt tid. 
9. Skriv syfte, mål och agenda på ett blädderblock så att alla kan se det under hela övningen. 

UNDER ÖVNINGEN
1. Presentera syfte, mål och agenda med övningen. Var tydlig med när du planerar att avsluta 

övningen och fråga alla om de kommer att ha möjlighet att stanna hela mötet.
2. Be ledaren att dela med sig av sin personliga syn på hur viktigt det är för varje deltagare att 

tydligt kunna förstå och ge uttryck för sin mening under mötet.
3. Introducera övningen genom att berätta om alla steg ni kommer att ta under processen. 

Försäkra dig om att alla förstår övningen. Ge tillräckligt med tid för frågor och funderingar 
4. Försäkra dig om att alla ges möjlighet att göra sig hörda. Var positivt uppmanade och 

uppmuntra till frågor. Kom ihåg – processen är lika viktig som resultatet.
5. Avsluta övningen med en gemensam reflektion över erfarenheter och lärdomar.

EFTER ÖVNINGEN
Se till att ni uppmärksammar varandras styrkor och beteenden som en bekräftan på, och ett erkännande 
av det som ni delat med er av under mötet. 

Med undantag för ovan nämnda uppgift, skall det bara finnas individuella handlingsplaner efter detta 
möte.
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Individuell Övning
Instruktionen till denna övning kan med stor fördel distribueras via mail innan mötet. Mötestiden kan då 
användas till gruppövningen nedan. 

1. Förbered dig   10 min
Ta fram papper och penna för anteckningar. Hitta en plats där du kan vara i lugn och ro 
i 30-60 minuter. Gå in på hemsidan www.valuescentre.com/pva. Slappna av en stund, 
”centrera” dig för att var ”här och nu”. Om du vill kan du använda dig av övningen på  
sida 190, “Creative Mind – Meditation".

2. Gör din Personal Values Assessment, PVA   5 – 10 min
Välj de värderingar som bäst beskriver vem du är, inte vem du skulle vilja vara.
Hittar du inte exakt de ord du skulle vilja välja så ta det som liknar ditt egna värdeord  
mest. Anteckna det ”egna” ordet så länge.  Slutför din online-enkät och få din 
rapport (pdf) via mail. Skriv ut rapporten och läs igenom den. Gör noteringar om vad  
som blir tydligt för dig, och markera vad som bäst beskriver den du är.

3. Analysera och reflektera  30 – 45 min
Använd de båda arbetsbladen i PVA.n för att reflektera över dina allra viktigast  
värderingar och beteenden och vilka de värderingar är som du vill utforska och/eller 
leva mer.  Se sida 92 eller sida 197.

4. Förbered en presentation på ca 3-5 minuter  15 min
Om ni ska ha ett gruppmöte, där ni delar med er om era personliga värderingar, är det  
bra om du förbereder dig att berätta om dina viktigaste värderingar och beteenden.  
Du behöver endast dela med dig av sådant som du känner för att dela med dig av.  
Ingen kan tvinga dig att dela med dig av sådant du inte vill. Du kan också dela med dig 
av vad du kommit fram till att du vill utforska mer och/eller göra mer av,  
din personliga utveckling. 

Agenda – Dela med sig i gruppen
(förslag med kommentarer till övningsledaren)

1. Introduktion  20 – 30 min
Gå igenom syfte, mål och agenda. Var öppen för frågor och funderingar. Bjud in  
deltagarna att dela med sig av hur det var att göra den individuella övningen. Fråga om  
det är några specifika lärdomar, frågor eller funderingar som uppstått under förarbetet.

2. Dela och lyssna  20 – 60 min
Om ni är en mindre grupp, be var och en att stå upp och inför gruppen under några 
minuter beskriva sina huvudsakliga resultat. Är ni en större grupp, dela upp gruppen  
i 2 eller 3 personer och ge grupperna ca 20 minuter för att dela med sig och prata  
om sina svar med varandra.

3. Reflektion i hela gruppen  15 – 30 min
Låt gruppen reflektera över vad som var deras huvudsakliga lärdomar och vad de tar 
med sig från övningen? 
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FRÅN RÄDSLA TILL TILLIT
Guide för övningsledaren

Syftet med den här övningen är att hjälpa deltagarna att få en större förståelse för de rädslor som håller 
dem tillbaka och hindrar dem från handlingar som kräver mod, och att utforma nästa steg för att lösa en 
problematisk situation de står inför i nuläget.
Övningen kan genomföras som en fristående övning eller som en modul i en längre workshop.
Alla människor bär på någon form av rädsla. Rädslor har även en positiv sida då de skyddar oss och ökar 
våra möjligheter till överlevnad i farliga situationer. Våra rädslor kan dock också hålla oss tillbaka från 
att möta och utforska olösta problem och konflikter i våra relationer. Våra rädslor har ofta sitt ursprung 
i negativa upplevelser från barndomen eller lärdomar/erfarenheter från människor, organisationer eller 
grupperingar vi lever med eller inom idag.

SYFTE & MÅL
 Att uppnå förnyad förståelse för svåra problem eller relationsföreteelser som hindrar eller  

 håller dig/er tillbaka.
 Att skapa de handlingar som är nödvändiga för att finna en lösning.
 Att utforska de värderingar, övertygelser och beteenden (medvetenhet) som driver eller håller  

 tillbaka och hindrar dina handlingar. 

TIDSÅTGÅNG
Uppskattad tid för övningen är cirka 1 – 2 timmar.

FÖRE ÖVNINGEN
1. Förankra beslutet att genomföra övningen i gruppen.
2. Läs igenom hela Guide för övningsledaren -  allra bäst är om du gör övningen själv först så 

att du är väl bekant med de olika nyckelstegen i övningen. 
3. Boka mötesrum. Försäkra dig om att rummet gör det möjligt att dela upp er och arbeta i par 

under goda förhållanden
4. Skicka ut en inbjudan minst två veckor innan mötet och kommunicera syfte, mål, när, var och 

vilka som kommer att delta.
5. Om du planerar att använda dig av en mötesutvärdering eller reflektion, förbered detta i 

förväg (se sida 172).
6. Försök att vara på plats minst 20 minuter innan utsatt tid. 
7. Försäkra dig om att du har utskrifter/ arbetsblad till alla deltagare.
8. Skriv syfte, mål och agenda på ett blädderblock så att alla kan se det under hela mötet. 

DIALOGVERKTYG Från Rädsla Till Tillit
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UNDER ÖVNINGEN
1. Presentera syfte, mål och agenda för mötet. Var tydlig med när du planerar att avsluta mötet 

och fråga alla om de kommer att ha möjlighet att stanna hela mötet.
2. Introducera övningen genom att berätta om alla steg ni kommer att ta under processen. 

Försäkra dig om att alla förstår övningen. Ge tillräckligt med tid för frågor och funderingar 
3. Förklara vikten av att förstå de rädslor som undermedvetet driver våra övertygelser och 

handlingar. 
4. Att möta och förstå våra rädslor kan vara en mycket personlig upplevelse. Försäkra på ett 

finkänsligt sätt att alla ges möjlighet att reflektera och ge röst åt sina insikter och lärdomar 
från övningen. Kom ihåg – processen är lika viktig som resultatet. 

5. Avsluta övningen med en reflektion följd av vad som är förväntas vara nästa steg i er 
kulturutvecklingsresa. 

EFTER ÖVNINGEN
1. Se till att ni uppmärksammar varandras styrkor och beteenden som en bekräftelse på, och 

ett erkännande av, det som ni delat med er av under mötet.
2. Med undantag för ovan nämnda uppgift, skall det bara finnas individuella handlingsplaner 

efter detta möte.
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Agenda 
(med kommentarer till övningsledaren)

1. Introduktion  10 min
Gå igenom syfte, mål och agenda. Var öppen för frågor och funderingar. 

2. Individuellt arbete och reflektion  10 – 15 min
Be deltagarna fylla i arbetsbladet och arbeta igenom de olika stegen 
individuellt. Det här är personlig tid för reflektion. 

3. Dialog i små grupper 30 – 40 min
Bilda par och be deltagarna dela med sig av sina erfarenheter och insikter. 

4. Gruppreflektion 20 min
Låt gruppen reflektera över vad som var deras huvudsakliga lärdom och vad 
de tar med sig från övningen?  
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1. Välj en verklig situation/relation som du skulle vilja förbättra men som du hittills inte kunnat  
 finna lösningen till. 
 Situation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Använd ”Vill – Har” matrisen nedan för att beskriva situationen med hjälp av fyra meningar.
3. Fyll i rutorna i medvetenhetsmatrisen genom att besvara varje fråga med ett kort påstående 
 (inga berättelser).  

1. I den här situationen,
vad jag vill ha som jag har……

2. I den här situationen,
vad jag inte vill ha som jag har……

3. I den här situationen,
vad jag vill ha som jag inte har…… 

4. I den här situationen,
vad jag inte vill ha som jag inte har……

4. När det gäller situationen du valt, utgör matrisen strukturen för din medvetenhet. Den exponerar 
 de tankar och övertygelser som skickar information till ditt handlande eller brist på handlande. 
5. För att förstå hur strukturen fungerar kan du föreställa dig varje cell som en ”intern rådgivare”  
 och påståendet i rutan utgör dennes uppdrag/mandat/mission. 
6. Varje "rådgivare" har goda intentioner för de vet vad som är bra för dig och de har hittills varit  
 bra partners för att tillfredställa dina behov. 
7. Det är viktigt att förstå vad varje "rådgivare" för med sig till dig i medvetenhetsmatrisen. 
8. För att enklare förstå det kan du föreställa dig följande konversation mellan "rådgivarna" bakom  
 respektive ruta: 
 • Lägg märke till vad som händer inom dig när ruta 2 och 3  talar med varandra….vanligtvis är det  
  som en inbjudan att gå framåt… eftersom dessa är dina ”drivande rådgivare”. 
 • Lägg märke till vad som händer inom dig när ruta 1 och 4  talar med varandra….vanligtvis är 
  det som en inbjudan att flytta dig/förändra… eftersom dessa är dina ”begränsande/hindrande  
  rådgivare”. 
 • Lägg märke till vad som händer inom dig när de andra rutorna talar med varandra….vanligtvis  
  uppstår en konflikt… ruta 1 och 4 kommer att slåss för att behålla status quo.. eftersom de är  
  två mycket konservativa "rådgivare" (de brukade manipulera dig med rädsla).  
 • Undvik att döma deras svar och uppmärksamma de fyra rådgivarnas ”goda intentioner”, de vill  
  alla att du ska dra nytta av deras olika perspektiv. 
 • Lyssna på deras svar och koppla dig samman med dina känslor gentemot den arbetssituation  
  eller relation som du valt att beskriva och vill hantera.
9. Vilka insikter och förståelser har du vunnit genom den här övningen? 
10. Vilka handlingar kan du göra för att adressera din olösta situation, och när kommer du att göra 
det?

ARBETSBLAD Från Rädsla Till Tillit
Instruktion till övningen
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HANTERA DIN ENERGI
Guide för övningsledaren

Hur effektiv en aktivitet är, såväl som kvaliteten på utförandet, påverkas av energinivån hos varje individ 
i gruppen och i organisationen. En konkurrensbetonad arbetsmiljö ställer högre krav på att kunna 
leverera mer och snabbare med mindre resurser och den har ofta en miljö som skapar anspänning.  
För att kunna hantera dessa krav på ett gynnsamt och hälsosamt sätt behöver vi vara vaksamma på vår 
energinivå, samt förstå hur och var vi kan fylla på med energi.

Vi människor behöver tid att slappna av och ladda batterierna, men alla är inte medvetna om vad som 
ger energi eller hur de ska fylla på och öka energinivån. Vi tror att detta verktyg kan underlätta för dig 
att hitta svaren.

Våra energikällor är starkt förknippade med våra grundläggande mänskliga behov. Fysiska, emotionella, 
mentala, och själsliga behov. Genom att titta på nuläget för dessa får vi en god bild av vad som ger oss 
energi och de eventuella förändringar vi behöver göra för att kontinuerligt balansera vår energinivå.

Detta verktyg bygger på den artikel Tony Schwartz and Catherine McCarthy publicerade i Harvard 
Business Review i oktober 2007. Artikeln illustrerar på ett enkelt och användbart sätt möjligheterna och 
utmaningarna med att hantera sina energinivåer. Vill du läsa mer, besök deras hemsida 
www.theenergyproject.com.
 
SYFTE
Att bättre förstå och kunna identifiera sina energinivåer, och dessutom inspirera till att kontinuerligt 
arbeta med dem.

MÅL
Hitta de områden jag behöver jobba med för att höja min energi på jobbet. 

Få en tydligare bild av vad jag som ledare, och vi inom organisationen, kan göra för att ännu bättre 
hantera energinivåerna i olika arbetsteam.

TIDSÅTGÅNG
Uppskattad tid för övningen är 1-2 timmar.

DIALOGVERKTYG Hantera Din Energi
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FÖRE ÖVNINGEN
1. Förankra beslutet att göra övningen i gruppen.
2. Bestäm vilka som ska bjudas in, tid och plats samt boka ett mötesrum.
3. Skicka ut en inbjudan minst två veckor innan, där syfte och mål med övningen samt 

alla praktiska detaljer finns med. Referera gärna till www.theenergyproject.com så att 
deltagarna kan förbereda sig genom att lyssna på Tony Schwartz.

4. Välj ut de illustrationer du tänker använda. I övrigt behöver du en dator, projektor, och 
arbetsbladet "Är du på väg in i en energi-svacka?" att dela ut.

5. Förbered mötesrummet och allt material. För att underlätta kommunikationen kan du sätta 
stolarna så att ni sitter i en cirkel utan bord mellan er.

6. Skriv ner syfte, mål och agendan på ett blädderblock så att det är synligt under hela mötet.

UNDER ÖVNINGEN
1. Introducera syftet och målet med övningen, och dagens agenda. var tydlig med när mötet 

slutar, och fråga om alla har möjlighet att vara med under hela övningen, samt om/när 
pauser är lämpliga.

2. Gå igenom de steg som övningen innebär.
3. Förvissa dig om att alla förstår, och se till att det finns tid för att ställa frågor. Gå igenom 

agendan (se förslag och handledarens anteckningar). Kom överens om eventuella 
säkerhetsregler, till exempel om att "det som sägs i rummet stannar i rummet”.

4. Se till att alla tar möjligheten att dela sitt perspektiv, bjud in gärna explicit de som är tysta. 
Kom ihåg att processen är lika viktig som resultatet.

5. Avsluta övningen med att dela dina reflektioner och slutsatser. Klargör de aktiviteter ni 
kommit överens om, utse ansvarig och när det ska vara klart. Dela vad som händer härnäst.

 
EFTER ÖVNINGEN

1. Renskriv och skicka ut eventuella anteckningar, gärna direkt efter mötet. Om det 
efterfrågas, bifoga de illustrationer du använt.

2. Följ upp de aktiviteter, samt ändrade beteenden, ni kommit överens om.
3. Fundera på hur du kan förstärka och underlätta att er utveckling blir tydlig för alla. Vad du 

än bestämmer dig för att göra - gör det!

DIALOGVERKTYG Hantera Din Energi
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Agenda
(förslag med kommentarer till övningsledaren)

1. Introduktion  15 min
Gå igenom syfte, mål och agendan. Var öppen för frågor och farhågor. Reflektera  
gemensamt kring era perspektiv på energinivåer, vad det är och betyder för er.

2. Individuell uppskattning av egna energinivåer 10 min
Dela ut det två-sidiga formuläret "Är du på väg in i en energisvacka?". Be deltagarna att individuellt fylla 
i formuläret. Betona att det är frivilligt att dela med sig av sitt resultat.

3. Reflektera kring din egen energi 30 – 60 min
OBS! Gör endast detta steg om alla är komfortabla med att dela med sig i gruppen.  
Är alla det så, bjud in dem att dela med sig av vad de känner behövs för att förstärka och skapa mer 
energi för hela teamet.  Var noga med att alla deltagare får den tid de behöver för att dela med sig.  
Lyssna respektfullt på de behov som uttrycks (värdera inte, korrigera inte samt förminska inga behov).
Lyssna efter teman (var vaksam på egna antaganden), och summera de teman som uttryckts på 
blädderblock eller whiteboard.

4. Nästa steg och uppföljning  15 min 
Uppmuntra alla att fundera på och lista vad de kan göra själva för att hantera/förbättra sin energinivå. 
Gå igenom de teman som kommer fram och enas om vad ni ska göra som grupp för att hantera era 
energinivåer, till exempel uppmärksamma och förstärka goda energier. Besluta även hur ni ska följa upp 
de aktiviteter ni kommit överens om, bestäm gärna en tidpunkt för uppföljning.

5. Reflektion  15 min 
Gör en gruppreflektion kring följande frågor:

!. Va5 =r d1 ?$k.igXKtA I_ l=r+ Iig, (c) t,r Oe5 Iig, ^T- d'%n! Hv%$ng?

b. Va5 V>hHvs GHr ,< dA ,D.$v$t1'r %R D8##$+ Hv'r'%s 89 Ck! $#yl'm'%t'rXs ^,mgTngKE$k+, ?$/k! =r 
^,mgTngsf,Dt2r'rn!?

DIALOGVERKTYG Hantera Din Energi
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ARBETSBLAD  Hantera Din Energi

Är du på väg in i en energisvacka?
Markera de påståenden som stämmer för dig.

KROPP
 Det är inte ofta jag sover 7-8 timmar på en natt, och oftast känner jag mig trött när jag vaknar.
 Jag hoppar ofta över frukost, alternativt äter något onyttigt.
 Jag tränar inte frekvent, d.v.s. konditionsträning tre gånger samt ett styrkepass per vecka.
 Jag tar inte pauser under dagen för att fylla på ny energi, alternativt jag äter ofta lunch samtidigt 

som jag jobbar (om jag äter överhuvudtaget).

KÄNSLOR
 Jag blir otålig, irriterad, eller får ångest på arbetet, speciellt när mina arbetsuppgifter är krävande.
 Jag tillbringar inte tillräckligt med tid med min familj och närmaste vänner, och när jag är med dem 

så tänker jag ofta på annat.
 Jag har alltför lite tid för de saker som jag tycker mest om.
 Det är inte ofta jag uttrycker min uppskattning gentemot andra, eller uppskattar det jag själv gjort 

och mina goda egenskaper.

SINNE
 Jag har svårt att fokusera på en sak i taget, och gör gärna avbrott i arbetet, till exempel för att läsa 

e-post.
 Mycket av min arbetstid går åt till att agera på omedelbara krav från andra, samt saker som uppstår 

där och då, snarare än de aktiviteter som ger resultat på lång sikt.
 Jag ger inte mig själv tillräcklig tid för reflektion, strategiskt och/eller kreativt tänkande.
 Jag jobbar ofta på kvällar och helger, och det är sällan jag låter bli att läsa e-post under semestern.

SJÄL
 Jag ägnar inte tillräckligt mycket tid på jobbet åt det jag är bäst på och tycker mest om.
 Det är stor skillnad på vad jag säger är viktigast för mig i livet, och det jag faktiskt ägnar mest tid åt 

och energi på.
 De beslut jag tar på jobbet är oftare influerade av andras krav än känslan av att de tillgodoser mina 

egna behov och syften.
 Jag lägger inte tillräcklig tid och energi på att göra saker som gör en positiv skillnad för andra i 

världen.

Av Tony Schwartz och Catherine McCarthy
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Självutvärdering

HUR ÄR DET MED DIN ENERGINIVÅ?
Antal påståenden som du markerat: __

TOLKA DITT RESULTAT
0–3: Utomordentligt bra på att hantera din energinivå.
4–6: Hanterar din energinivå rimligt bra.
7–10: Betydande brister i hur du hanterar din energi .
11–16: Det är kris i ditt sätt att hantera din energi.

VAD BEHÖVER DU TÄNKA PÅ OCH FÖRBÄTTRA?
Antal markeringar i respektive kategori:
Kropp  _____
Känslor  _____
Sinne  _____
Själ  _____

TOLKA DINA SVAR I RESPEKTIVE KATEGORI 
0: Utomordentligt bra på att hantera din energinivå. 
1: Du är bra på att hantera din energinivå. 
2: Betydande brister i hur du hanterar din energi.
3: Du är dålig på att hantera din energinivå. 
4: Det är kris i ditt sätt att hantera din energi.

DINA REFLEKTIONER OCH FÖRSLAG PÅ VAD DU SKA GÖRA:

Av Tony Schwartz och Catherine McCarthy
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Tony Schwartz och Catherine McCarthy rekommenderar följande rutiner för att förnya de fyra 
dimensionerna av din energi:

FYSISK ENERGI !KROPP"
 Förbättra din sömn genom att gå och lägga dig tidigare. Minskat alkoholintag ger också  

 bättre sömn.
 Minska stressen genom att träna: konditionsträning 3 ggr/vecka, styrka minst 1 gång.
 Ät mellanmål var tredje timme.
 Var uppmärksam på signaler på låga energinivåer, såsom rastlöshet, gäspande, hunger  

 och svårighet att koncentrera dig.
 Ta korta raster från din arbetsplats/skrivbord med 1,5-2 timmars intervall.

EMOTIONELL ENERGI !KÄNSLOR"
 Motverka negativa känslor såsom irritation, otålighet, ångest, osäkerhet, med hjälp av djupa andetag  

 från magen.
 Bejaka positiva känslor hos dig själv och andra genom att kontinuerligt uttrycka tacksamhet 

 gentemot andra. Var specifik och ge exempel.
 Försök att se på situationer som upprör dig ur ett annat perspektiv. Ta det motsatta perspektivet  

 och fråga dig "Vad skulle motparten i denna konflikt säga, och varför kan det vara rätt?". Ta det 
 långsiktiga perspektivet och fråga dig "Hur kommer jag att se på denna situation om sex  
 månader?". Ta det vidare perspektivet och fråga dig "Vad kan jag lära mig, och hur växer jag i denna  
 situation?”

MENTAL ENERGI !SINNE"
 Undvik störande moment, gör till exempel arbetsuppgifter som kräver fokus där du inte är tillgänglig  

 via telefon eller e-post.
 Besvara SMS, röstmeddelanden och e-post på tid som du dedikerat för just detta.
 Innan du går och lägger dig, skriv ner den viktigaste arbetsuppgiften du har framför dig nästa dag.  

 När du sen kommer till arbetet nästa morgon, se till att den får högst prioritet.

SJÄLSLIG ENERGI !SJÄL"
 Hitta dina favoritarbetsuppgifter, de som får dig att känna dig effektiv, där du hittar ett positivt flöde,  

 där du åstadkommer något! Gör fler av dessa.
 Sätt av tid och energi åt det du tycker är mest viktigt. Till exempel om du åker kollektivt hem från  

 jobbet, använd 15-20 minuter av tiden för avslappning , då är du redo att vara med familjen när du  
 kommer hem. 
 Lev efter dina kärnvärden. Till exempel, om hänsyn är viktigt för dig och du ofta själv är sen till  

 möten, träna på att medvetet komma till varje möte minst 5 minuter innan mötet börjar.

HUR ORGANISATIONEN KAN UNDERLÄTTA 
För att underlätta för medarbetarna att hämta energi kan företaget:
 Iordningsställa "laddningsrum" dit medarbetare kan gå för avslappning och för att ladda batterierna.
 Subventionera träningskort.
 Uppmuntra cheferna att bjuda in medarbetarna till fysisk aktivitet vid lunch.
 Föreslå att alla undviker att kolla e-post under möten.

ARBETSBLAD Hantera Din Energi
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TEAMETS FYRA VARFÖR
Guide för övningsledaren

Denna övning stödjer individerna i en grupp att formulera gruppens syfte och vision, och att tydliggöra 
relationen mellan densamma samt deras externa syfte och vision till exempel för kunderna eller för 
samhället. Övningen är baserad på Richard Barretts bok “Liberating the Corporate Soul”.

SYFTE
Formulera ett syfte och en vision för gruppen genom dialog.
Att tydliggöra relationen mellan gruppens syfte och vision och externa intressenters syfte och vision. 

MÅL
En delad förståelse för hur väl gruppens syfte överensstämmer med det gruppen tillför till ett större 
syfte, till exempel sina kunder och samhället.

TIDSÅTGÅNG
Uppskattad tid för övningen är 1-2 timmar.

FÖRE ÖVNINGEN
1. Förankra beslutet att göra övningen med gruppen.
2. Läs igenom hela instruktionen för övningen, om möjligt gör övningen själv innan så du 

förstår alla delmoment.
3. Förbered ett rum att vara i. Se till att rummet ger utrymme för gruppen att dela upp sig och 

arbeta parvis utan att de stör varandra.
4. Skicka ut en inbjudan minst två veckor innan, med syfte och mål, när, var och vilka som är 

inbjudna. Om gruppen har gjort övningen "Personligt Fyra Varför", be dem att ta med sig sitt 
resultat.

5. Välj ut de bilder du eventuellt vill använda under övningen, gå igenom talaranteckningarna 
till bilderna och gör dem till dina egna. Du hittar förslag på bilder på www.valuescentre.com/
getconnected.

6. Om du planerar att använda dig av en mötesutvärdering eller reflektion, förbered detta i 
förväg (se sida 172).

7. Var på plats i god tid så att du hinner förbereda och därefter kan stå i dörren och välkomna 
deltagarna när de kommer.

8. Se till att du har tillräckligt med utskrifter att dela ut till deltagarna.
9. Skriv syfte, mål och agenda på ett blädderblock så att alla kan se det under hela mötet. 

UNDER ÖVNINGEN
1. Dela ut arbetsbladet med de fyra kvadranterna och förklara de olika kvadranterna och vad 

de representerar.
2. Dela in er i mindre grupper, 3-5 personer i varje grupp.
3. Introducera följande frågor: 

 a) Vad är syftet med er grupp? 
 b) Vad behöver vi göra för att växa och utvecklas som grupp?  
Bjud in gruppen att ha en kreativ dialog/brainstorming, som resulterar i 1-2 formuleringar 
som besvarar frågorna ovan och är gruppens förslag till ett internt syfte.

DIALOGVERKTYG Teamets Fyra Varför
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4. Lista alla förslag på formuleringar på en whiteboard/blädderblock. Led hela gruppen i 
en dialog där ni väljer och kommer överens om vilka formuleringar de känner sig mest 
komfortabla med som gruppens interna syfte. Be alla deltagare att fylla i det interna syftet i 
sitt eget formulär.

5. Fortsätt arbeta i de mindre grupperna med att ta fram ett förslag på en intern vision. 
Använd frågorna c) Varför vill vi uppfylla vår grupps interna syfte och varför är det viktigt för 
oss?

6. Gör som tidigare för att hitta den formulering för intern vision som gruppen är mest 
komfortabel med, och be dem skriva in formuleringen i sitt eget formulär.

7. Fortsätt återigen i de mindre grupperna med att ta fram ett förslag på ett externt syfte, som 
besvarar frågan d) Varför vill vi uppfylla vårt interna syfte för våra kunder?

8. Gör som i steg fyra för att komma överens om ett externt syfte. Be deltagarna fylla i det i 
sina formulär.

9. Fortsätt i de mindre grupperna med att formulera svar på frågan e) Varför vill vi uppfylla vårt 
externa syfte och interna vision och tillföra något som gagnar samhället?

10. Upprepa proceduren igen för att komma överens om en formulering för extern vision, och 
be alla deltagare fylla i den i sina formulär.

11. När formuläret är helt ifyllt, bjud in grupperna att testa sina svar genom att gå igenom 
sina formuleringar i omvänd ordning d.v.s. extern vision -> externt syfte -> intern vision -> 
internt syfte. Ställ samma frågor men byt ut varför mot hur, till exempel d) Hur vill du nå 
din externa vision och tillföra något som gagnar samhället? Svaret på denna fråga ska då 
återfinnas i det externa syftet och den interna visionen.

12. Återsamla den stora gruppen för gemensam reflektion. Bjud in till kommentarer om 
processen - vad de känner/känt, vad de fått ut av övningen och hur de som individ kan 
knyta an till resultatet.

EFTER ÖVNINGEN
1. Dokumentera mötet och skicka till deltagarna, bifoga de bilder du använt.
2. Fundera på hur du ska följa upp övningen. Vad händer om du planerar en första 

återkoppling 1-2 månader efter, och därefter minst en gång per år.
3. Fundera på nästa steg. Till exempel så kan övningen kring " Kärnvärderingar och önskat 

beteende för teamet" vara lämplig att göra nu när gruppen har kommit överens om sitt 
syfte och vision.

DIALOGVERKTYG Teamets Fyra Varför
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Agenda
(förslag med kommentarer till övningsledaren)

1.Introducera övningen  15 min
Gå igenom syfte, mål och processen. Ge utrymme för frågor.

2. Individuell reflektion  10 min
Om deltagarna har gjort övningen "Personligt Fyra Varför", be dem att titta 
igenom sitt resultat och reflektera enskilt under några minuter.

3. Fyll i arbetsbladet Teamets Fyra Varför  30 – 60 min
Dela in gruppen i mindre grupper om 3-5 personer. Dela ut arbetsbladet och bjud in  
gruppen att börja fylla i formuläret enligt instruktioner och exemplet. Samla hela  
gruppen efter vart och ett av de fyra stegen (internt syfte, intern vision, externt  
syfte, och extern vision) för att komma överens om en gemensam formulering  
för vart och ett av dem.

4. Gruppdialog  15 min 
Avslutningsvis, läs de överenskomna visions- och syftesformuleringarna  
och bjud in till kommentarer och reflektioner.

5. Reflektion 15 min 
Be gruppen reflektera kring följande frågor:

Va5 =r d1 ?$k.igXKtA I_ h,r l=r+ Iig (c) t,r Oe5 Iig ^T- Hv%$ng'-?

V$/k! =r dA ^,mgTngsf,Dt2r'r 789 D8#m'r ,< gHr! ,< 6Tr! Hv'r'%CD8#n! G2r#&l'E$ng,r &kfy//s?

DIALOGVERKTYG Teamets Fyra Varför
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Formuleringar för syfte och vision 
Teamets Fyra Varför - Övning

Intern vision

c) Varför vill vi uppfylla vårt interna syfte, som ett 
team och för teamets medlemmar?

4. VARFÖR?  

Extern vision

e) Varför vill vi uppfylla vårt externa syfte och interna 
vision, och tillföra något som gagnar samhället?

 1. VARFÖR?

Internt syfte 

a) Vad är syftet med vårt team?

b) Vad behöver vi göra för att växa och utvecklas 
som grupp?

2. VARFÖR? 

 3. VARFÖR?
 
Externt syfte 

d) Varför vill vi uppfylla vårt interna syfte för våra 
kunders skull?

ARBETSBLAD Teamets Fyra Varför
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Formuleringar för syfte och vision 
Exempel

Intern vision

Besvarar frågan om vad gruppen vill åstadkomma.

 
Att vara världsledande inom internet-teknologi.

Extern vision

Besvarar frågan om vad gruppen vill tillföra till 
samhället.

Att skapa möjligheter till globalt ekonomiskt 
välstånd.

Internt syfte 

Besvarar frågan om vilket fokus gruppen vill ha, 
och vad som motiverar gruppens medlemmar

 
Att utveckla och sälja innovativa web-baserade 
lösningar.

Externt syfte 

Besvarar frågan om vilka tjänster gruppen vill 
erbjuda sina kunder.

Tillhandahålla web-lösningar av världsklass, som 
tillför verkligt värde till våra kunder.

ARBETSBLAD Teamets Fyra Varför
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Formuleringar för syfte och vision 
Mall

Intern vision Extern vision

Internt syfte Externt syfte 

ARBETSBLAD Teamets Fyra Varför
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DIALOGVERKTYG Integrera Strategi och Kultur

KNYT SAMMAN STRATEGI OCH KULTUR
Guide för övningsledaren

Känner du till uttrycket "Kultur äter strategi till frukost!"? Det stämmer, för oavsett hur väl genomtänkt 
och genomarbetad din strategi är så blir den bara en bokhyllevärmare om inte kulturen stöttar 
strategierna. För att medarbetarna som ska genomföra strategierna ska ha fokus på de strategiska 
målen, måste de känna att det arbetar i en hälsosam och tillitsfull miljö. 

Med hjälp av trädmetaforen ser vi strategier som en del av det kollektiva, synliga, det vill säga ovanför 
marken. Ofta finns strategierna dokumenterade i en plan, med mål och målsättningar. Kultur å andra 
är en del av det osynliga, under marken, och en del av varje individs tankar och känslor, inte sällan 
undermedvetet. En kultur blir påtaglig och synlig då individerna blir medvetna om sina egna värderingar 
och teamets kollektiva värderingar. Detta manifesteras i medarbetarnas beteenden och prestation. 

Samtidigt är en kultur starkt beroende av strategier för att kunna överleva. För att en kultur skall vara 
välmående krävs en gemensam ambition och riktning samt ett gemensamt syfte. En tydlig strategi 
tillhandahåller dessa perspektiv. Även om det ibland upplevs som att teamkulturen är ett hinder för 
att nå de strategiska målen, så är de starkt kopplade till varandra. För att kunna frigöra den fulla 
potentialen i teamet är det viktigt att förstå att både strategi och kultur är nödvändiga.

Att knyta samman strategi och kultur är inte så svårt som det kanske låter. I sin enklaste form så 
handlar det om att medvetengöra vilken kultur som bäst stöttar de strategiska målen. Detta verktyg 
hjälper er att utforska detta.

SYFTE
Att hjälpa er knyta samman er strategi med en önskad kultur som stöttar de strategiska målen. 

MÅL
Efter denna övning är ni medvetna om era största utmaningar, samt har identifierat beteenden 
och aktiviteter som behövs för vart och ett av de strategiska målen.

TIDSÅTGÅNG
Uppskattad tid för övningen är 1-2 timmar.
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DIALOGVERKTYG Knyta Samman Strategi och Kultur

FÖRE ÖVNINGEN
1. Förankra beslutet att göra övningen med teamet.
2. Bjud in de som ska delta och boka ett mötesrum. Oftast inbjuds ledarna, men är ni en 

mindre grupp kan hela gruppen delta.
3. Bestäm om du själv, eller en gäst-föreläsare (till exempel VD, en kund, en extern talare , 

eller liknande), ska introducera övningen och inspirera er.
4. Skicka ut en inbjudan med syfte och mål, när, var och vilka som är inbjudna. Be deltagarna 

förbereda sig genom att fundera på vilka strategiska mål de ser som viktigast för de 
närmaste 12-18 månaderna och skriva ner dem kortfattat och i prioriteringsordning.

5. Välj ut de illustrationer du tänker använda, till exempel de dokument din organisation har för 
att kommunicera strategierna, bilder, dokument, broschyrer och så vidare. Ta med dem till 
mötet.

6. Du kan hitta inspiration och stödbilder på www.valuescentre.com/getconnected.
7. Skriv ut det material du tänker dela ut i lika många exemplar som deltagare.
8. Förbered mötesrummet med allt material som behövs.
9. Om du tänker utvärdera mötet, förbered detta (se sida 172).
10. Var i mötesrummet i god tid, minst 20 minuter innan deltagarna kommer.
11. Skriv ner syfte, mål, och mötesagendan på ett blädderblock så att det finns synligt under 

hela mötet.

UNDER ÖVNINGEN
1. Introducera syftet och målet med övningen, och dagens agenda. Var tydlig med när mötet 

slutar och fråga om alla har möjlighet att vara med under hela övningen.
2. Introducera (eller om din gäst gör detta) övningen genom att dela din personliga syn på hur 

viktigt detta arbete är, och understryk hur viktigt det är att alla känner att de kan delge sitt 
perspektiv öppet och ärligt, med tillit till gruppen.

3. Gå igenom de steg som övningen innebär. Förvissa dig om att alla förstår, och se till att det 
finns tid för att ställa frågor.

4. Se till att alla tar möjligheten att delge sitt perspektiv, bjud gärna in explicit de som är tysta. 
Kom ihåg att processen är lika viktig som resultatet.

5. Bjud in deltagarna att prata två och två om sina förväntningar på övningen, och bjud sedan 
in gruppen att dela sina förväntningar. Om möjligt, fånga dessa på ett blädderblock/
whiteboard så att de syns. Detta är bra, dels för att alla ska kunna vara närvarande i 
övningen, men också för att du som övningsledare blir medveten om deras förväntningar.

6. Be deltagarna att ta fram sina listor med strategiska mål, dela ut den första lappen med 
frågor, och be dem att enskilt skriva ner sina svar på de två frågorna. När de är redo, be 
dem forma grupper om 3-5 personer och samtala kring sina svar.

7. Skriv upp svaren på den första frågan på ett blädderblock, och dra slutsatser kring 
gruppens prioriterade strategiska mål.

8. Dela de utmaningar som identifierats för att nå de strategiska målen. Försök att 
karakterisera dem som antingen hårda/objektiva/möjliga att ta på (det vill säga ovanför 
marken) eller mjuka/subjektiva/omöjliga att ta på (det vill säga under markytan). Plotta 
gärna in dem ovanför eller under en linje på whiteboarden/blädderblocket, se exemplet 
nedan.
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DIALOGVERKTYG Knyta Samman Strategi och Kultur

9. Titta på de identifierade utmaningarna och fråga er "Vad säger dessa om vårt team och vad 
vi behöver fokusera på för att nå våra strategiska mål?".

10. Dela ut det andra frågeformuläret. Bjud in alla att enskilt svara på de två frågorna. När de 
är redo, dela i grupper om 3-5 personer, och be dem reflektera kring: Vad blir tydligt när de 
tittar på svaren gemensamt? Hur stämmer de identifierade värderingarna och beteendena 
med kulturen just nu? Vilka större skillnader finns? Vilka verktyg och aktiviteter har 
identifierats? 

Be gruppen att ta fram de 2-4 viktigaste aktiviteterna, och vad som behövs för att de ska 
hända samt när.

11. Samla ihop och lista alla prioriterade aktiviteter, utse ansvariga, nödvändiga resurser, och 
tidplan.

12. Avsluta övningen med att dela reflektioner kring upplevelsen och vad de lärt sig.

EFTER ÖVNINGEN
1. Säkerställ att alla förstått de förväntade aktiviteter som framkom under mötet.
2. Samordna uppföljning av de bestämda aktiviteterna i befintliga uppföljningsmöten.
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DIALOGVERKTYG  Knyta Samman Strategi och Kultur

Agenda
(förslag med kommentarer till övningsledaren)

1. Introduktion  10 min
Gå igenom syfte, mål och agendan. Var öppen för frågor, 
förväntningar och farhågor.

2. Våra prioriterade strategiska mål och utmaningar 30 – 60 min
Alla presenterar sina prioriterade strategiska mål.

3. Önskade värderingar och beteenden 30 – 60 min
Be alla att identifiera värderingar och beteenden, samt  
verktyg och aktiviteter som behövs.

4. Reflektion i helgrupp 15 min
Bjud in gruppen att reflektera kring vad de lärt sig  
och vad de tar med sig från övningen.
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Reflektionsfrågor:

D$n! \Ei2E$t'radA K.r,teg4Ck! OT0:

ARBETSBLAD  Knyta Samman Strategi och Kultur

V$/k! =r dA KtHrKt! &.m,%$ng,rn! GHr ,< lycWXs "U dA K.r,teg4Ck! OTl'-?
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Reflektionsfrågor:

Baserat på era gemensamma strategiska mål (hela organisationen,  
samt specifikt för ditt team)...

1. V$/k! 6=rd'E$ng,r (c) V1B'ndA V>hHv'r %R ?4s! GHr ,< "U 'r! K.r,teg4Ck! OT0?

ARBETSBLAD Knyta Samman Strategi och Kultur

2. V$/k! d'rktyg (c) ,D.$v$t1'r k,- Pj=/p! 'r ,< &.vo*l! dn! d'rktyg (c) V1B'nd'-?
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INTERNALISERING AV  
TEAMETS AMBITIONER
Guide för övningsledaren

Ett teams agerande påverkar direkt och indirekt flertalet intressenter. Medvetenhet om teamets mål 
och överensstämmelse mellan dessa och ambitionerna hos team-medlemmar och andra intressenter 
är nödvändiga för att skapa den samsyn och ökade medvetenhet hos individerna som gör teamet 
framgångsrikt.
 
Denna övning inbjuder till dialog kring hur väl målen hos teamet överensstämmer med ambitionerna hos 
de nyckelpersonerna. Övningen kan göras individuellt eller i teamet. Resultaten från flera av de andra 
övningarna i denna bok kan användas som input, se illustration nedan.

DIALOGVERKTYG Internalisering av Teamets Ambitioner

Internalisering 
av teamets
ambitioner

Teamets 
mål

Min ambition:
 • Vad jag vill
 • Vad jag tror på 
 • Mitt önskade 
  beteende

Vår ambition;
 • Vad vi vill
 • Vad vi tror på
 • Vårt önskade 
  beteende

Övningar
• Kärnmotivation
• Personliga fyra varför 
• Personliga värderingar 
• PVA eller IVA

Övningar
• Knyt an till kunden
• Intressentanalys 

Andra metoder, verktyg 
• SWOT 
• Målmodellering

Övningar 
• Teamets fyra varför
• Teamets kärnvärden
• CVA

DIALOG
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SYFTE
Att reflektera, samtala kring och lyfta fram tankar och känslor kring teamets mål och leverabler.

MÅL
Att alla i teamet har en samsyn och ett inre engagemang för teamet och dess leverabler.

TIDSÅTGÅNG
Uppskattad tid för övningen är 2-3 timmar.

FÖRE ÖVNINGEN
1. Förankra beslutet att göra övningen med gruppen.
2. Läs igenom Guide för övningsledaren och prova om möjligt att göra övningen själv innan så 

att du är komfortabel med de olika stegen.
3. Vid behov, kör en eller flera av övningarna som listas i illustrationen på föregående sida, så 

att ni har bra input till denna övning. Exempelvis så kan målmodellering användas för att 
bryta ner era mål, intressentananalysen kan användas för att förstå de olika intressenternas 
ambition, fyra varför övningarna kan användas för att förstå teamets drivkrafter, etcetera.

4. Boka ett mötesrum som tillåter er att arbeta två och två på ett bra sätt. Välj de illustrationer 
du vill använda, du hittar förslag på www.valuescentre.com/getconnected. Gå igenom ditt 
manus.

5. Skicka ut en inbjudan minst två veckor i förväg, inkludera syfte och mål, när, var och vilka 
som är inbjudna.

6. Om mötet inkluderar en utvärdering eller avslutande reflektion, förbered denna (se sida 172).
7. Var i god tid så att du hinner förbereda och kan välkomna alla deltagare när de kommer.
8. Sätt upp illustrationer med syfte, mål, agenda/tidplan, så att alla deltagare har tillgång till 

denna information under hela mötet.

UNDER ÖVNINGEN
1. Följ den föreslagna agendan.
2. Presentera modellen i illustrationen ovan, specificera det som gäller för er, till exempel 

era projektmål, personliga och team ambitioner etc. Använd gärna resultatet från andra 
övningar som input.

3. Presentera reflektionsfrågorna och dela ut formuläret.
4. Dela in gruppen i par och bjud in dem att dela med sig av sina reflektioner, slutsatser och 

farhågor.
5. Samla ihop hela gruppen, bjud in varje grupp att dela med sig av sina reflektioner och 

slutsatser. Låt alla reflektera kring det som presenterats, och samtala sedan kring vilka 
aktiviteter som behövs för att alla ska känna att deras personliga ambitioner stämmer 
överens med teamets ambitioner och mål. Skriv upp reflektionerna och aktiviteterna så att 
alla ser dem och kan bygga vidare på dem.

6. Låt teamet komma fram till vilka aktiviteter som är kritiska för att de ska hitta den önskade 
överensstämmelsen, kom överens om hur det ska följas upp, till exempel i ett kommande 
uppföljningsmöte.

DIALOGVERKTYG Internalisering av Teamets Ambitioner
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EFTER ÖVNINGEN
1. Distribuera mötesanteckningar så snart som möjligt efter mötet, om det efterfrågas bifoga 

eventuella illustrationer du använt.
2. Ibland behövs det uppföljningsmöten för att samtala kring överensstämmelsen mellan 

individuella ambitioner och teamets ambition, till exempel: 
• Någon i teamet känner att hens personliga ambitioner inte stämmer överens med  
teamets. Ett samtal mellan den personen och ledaren kan då behövas för att hitta en 
lösning, till exempel om personens roll och ansvar kan justeras för att bättre stämma 
överens. 
• Någon, eller flera, intressenter inser att det finns intressekonflikter. 
• Omfattningen behöver förtydligas eller till och med definieras om.

 

DIALOGVERKTYG Internalisering av Teamets Ambitioner
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DIALOGVERKTYG Internalisering av Teamets Ambitioner

Agenda
(förslag med kommentarer till övningsledaren)

1. Introduktion  15 min
Gå igenom syfte, mål och processen. Ge utrymme för frågor.

2. Reflektion i mindre grupp 30 min
Bjud in deltagarna att hitta en partner att dela sina reflektioner, slutsatser, 
 och farhågor med.

3. Dialog i hela gruppen  30 – 60 min
Bjud in varje grupp att dela med sig av sina reflektioner och slutsatser i den stora gruppen.
Låt alla reflektera kring det som presenterats och sedan samtala kring vilka  
aktiviteter som behövs för att alla ska känna samhörighet med teamets  
ambitioner och mål.

4. Reflektion  15 min 
Bjud in gruppen att reflektera kring vad de lärt sig och tar med sig från denna övning.
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1. Va5 3/$r tyI/ig+ GHr #ig "=r fag l}7'r (c) hHr 89 te,m1s ,#c$.i2n'r (c) l'v'r,3l'r?

2. H&r k=%n'r (c) t=%k'r fag DE$ng te,m1s OT0 (c) l'v'r,3l'r?

3. Me5 h=%Z- .$/0 d1, 6a5 V>hHvs GHr ,< te,m1 Ck! 3/R ^,mgTngKE$k+, bådA GHr te,m1s Oe5-
l'#m,r 789 GHr HvEig! $%.rn'%t'r?

4. FHrKtTr ?R, (c) k=%n'r s,#hHEigP1 Oe5, te,m1s OT0? B>hHvs ,D.$v$t1'r GHr ,< ~k! 
GHrKtå>/7'-?

5. V,r :%%s 'n'rg$- R te,m1? F$%%s d1 'n'rg$läcWagA? B>hHvs ,D.$v$t1'r 789 h,%t'r,r dn!?

Reflektionsfrågor:

ARBETSBLAD Internalisering av Teamets Ambitioner
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DIALOGVERKTYG Samtal som Frigör den Kollektiva Strävan

SAMTAL SOM FRIGÖR  
DEN KOLLEKTIVA STRÄVAN  
Guide för övningsledaren

Visdomen som finns i en grupp, den kollektiva visdomen, är kraftfullare än summan av var och ens 
visdom. Med hjälp av grundprinciperna från till exempel Appreciative Inquiry kan vi lyfta fram den 
kollektiva visdomen och bygga ett delat inre engagemang kring vår gemensamma vilja att agera enligt 
våra önskade värderingar. Detta verktyg underlättar när ni vill utforska och tydliggöra en värdering. 

SYFTE
I en positiv samskapande dialog utforska och synliggöra teamets önskade agerande utifrån en 
värdering.

MÅL
Att få en samsyn kring de beteenden vi önskar se, och förväntar oss, för var och en av våra 
värderingar.

TIDSÅTGÅNG
Uppskattad tid för övningen är 2-3 timmar.

FÖRE ÖVNINGEN
1. Förankra beslutet att göra övningen med gruppen.
2. Bestäm vilka som ska bjudas in och boka ett mötesrum.
3. Bestäm om ni själva, alternativt en gäst, ska introducera temat och inspirera deltagarna.
4. Skicka ut en inbjudan, med tydligt syfte och mål, när, var, och vilka som är inbjudna.
5. Hitta illustrationer som stödjer introduktionen. På www.valuescentre.com/getconnected 

finns ett urval som du kan använda och inspireras av.
6. Förebered rummet med nödvändigt material.
7. Om mötet inkluderar en utvärdering eller avslutande reflektion, förbered denna (se sid 172).
8. Var i god tid så att du hinner förbereda och kan välkomna alla deltagare när de kommer.
9. Sätt upp illustrationer med syfte, mål, agenda/tidplan, så att alla deltagare har tillgång till 

denna information under hela mötet.

UNDER ÖVNINGEN 
1. Inled med att presentera syftet med mötet och processen. Var tydlig med när mötet slutar, 

fråga alla om de har möjlighet att stanna hela tiden.
2. Bjud in sponsorn/chefen att dela med sig hur hen ser på syftet med mötet, förtydliga gärna 

att det är viktigt att ta chansen att dela med sig av sitt perspektiv.
3. Introducera övningen genom att gå igenom de olika stegen i processen. Försäkra dig om 

att alla förstår processen, ge tid för eventuella frågor.
4. Var vaksam så att alla får en möjlighet att dela med sig av sitt perspektiv, uppmuntra alla 

att delta till exempel genom att ställa öppna frågor. Kom ihåg,  processen är lika viktig som 
resultatet.

5. Avsluta övningen med en gemensam reflektion kring upplevelsen och lärandet.
 
EFTER ÖVNINGEN

1. Säkerställ att alla förstått de förväntade aktiviteterna som framkom under mötet.
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Agenda
(förslag med kommentarer till övningsledaren)

1. Introduktion  10 min
Gå igenom syfte, mål och processen. Ge utrymme för frågor.

2. Välj värdering  20 min
Välj den värdering ni vill utforska. Övningen Kärnvärderingar och önskat beteende 
för teamet respektive Från CVA till handling kan användas för att underlätta  
identifiering av era värderingar. Alternativt välj att utforska en av organisationens 
befintliga kärnvärden.

3. Storytelling 45 min
Dela upp teamet i mindre grupper och bjud in dem att dela med sig av sina egna  
personliga berättelser om en situation när teamet (eller en situation från en tidigare  
arbetsplats) agerat utifrån den värdering ni valt att utforska. Uppmana dem att göra 
berättelsen levande, stödfrågor för berättelsen kan vara:

 Bakgrund till situationen?
 Vad gjorde ni?
 Vem/vilka var med?
 Vad hände?
 Hur kändes det?
 Vad kommer du ihåg som det bästa med händelsen, vilket är ditt starkaste minne?

4. Gör en drömbild  30 min
Föreställ dig en tidpunkt, säg fem år framåt i tid, när alla i teamet agerar efter den  
valda värderingen. Beskriv vad som händer i teamet och/eller i organisationen.  
Hur skulle det kännas? Hur skulle det se ut?

5. Definiera konkreta beteenden/aktiviteter 30 min
I var och en av de mindre grupperna, fundera på vad ni kan lära er av berättelserna.  
Stödfrågor:
 Vad är betydelsen av värderingen för er i teamet och varför den är viktig?
 Hur kan ni förändra ert agerande för att vara förebilder i er nuvarande arbetsmiljö?
 Sätt mätbara mål och aktiviteter som hjälper er att integrera värderingen i organisationen.

6. Dela med er och kom överens om hur ni ska följa upp  30 min
Dela med er av resultaten från steg fem för varje grupp med hela gruppen. Samtala kring 
resultaten. Utse någon som samordnar och påminner alla om var och ens ansvar under 
de närmaste månaderna och tills ni gör uppföljningen.
 
7. Reflektion i helgrupp  15 min
Bjud in gruppen att reflektera kring vad de lärt sig och tar med sig från denna övning.

DIALOGVERKTYG Samtal som Frigör den Kollektiva Strävan
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Samtal som frigör den kollektiva strävan

VÄRDERING: BETYDELSE BETEENDEN

ARBETSBLAD Samtal som Frigör den Kollektiva Strävan
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VÄRDERINGAR OCH  
ÖNSKAT BETEENDE I TEAM
Guide för övningsledaren

Den här övningen hjälper dig som är ledare att etablera gemensamma värderingar och önskade 
beteenden som stödjer dessa.  Att ha gemensamma värderingar i ett team:
 skapar bättre förståelse och kommunikation.
 hjälper människor att fungera och samarbeta bättre och må bättre i vad de gör.
 skapar bättre samarbete och samlar människor i en riktning mot ett gemensamt mål.
 skapar ett kitt som håller ihop teamet.
 hjälper teamet  att fokusera på rätt frågor.
 anger vilket fingeravtryck organisationen vill ge.
 skapar större värde för alla intressenter.

Källa: "The Leadership Challenge" av Jim Kouzes och Barry Posner

Att klargöra vilka önskade beteenden som är relaterade till de gemensamma värderingarna, är 
grundläggande när man skapar en effektiv och attraktiv arbetsmiljö. Resultatet från denna övning 
tillsammans med en gemensam vision och mission utgör en stark grund för teamkulturen. Observera 
att detta är en lärprocess, vilket kräver kontinuerliga konsekventa reflektioner och uppföljning av 
förbättringar för att säkerställa att teamet och dess medlemmar lever som de lär (walk the talk) .

SYFTE
Att genom dialog identifiera de gemensamma värderingar, övertygelser och önskade beteenden som 
behövs för att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig teamkultur.  

MÅL
Att komma överens om en gemensam lista med värderingar uppbackad av tydliga definitioner på 
vilka önskade beteenden man kopplar samman med dessa. 

TIDSÅTGÅNG 
Den beräknade tiden för denna övning är cirka 2 - 3 timmar.

FÖRE ÖVNINGEN
1. Förankra beslutet att göra övningen i ditt team.
2. Välj ut deltagare och boka ett mötesrum.
3. Bestäm om du tänker använda en gästtalare för att introducera övningen och/eller skapa 

rätt atmosfär.
4. Skicka ut en inbjudan, kommunicera syfte och mål, när, var och vem; skicka med 

förteckningen över värderingar och be varje person att välja tre (3) som de personligen 
skulle vilja se som kärnvärden för teamet. Be dem att skicka tillbaka ett mail med tre ord de 
väljer till dig en vecka innan övningen. 

5. Ställ samman allas valda värderingar och rangordna dem efter hur många röster varje 
värdering fått, det vill säga den mest valda värderingen först och så vidare.

6. Välj ut de bilder som du tänker använda. På www.valuescentre.com/getconnected kan du 
hitta idéer och välja de stödjande bilderna.

7. Se till att mötesrummet är förberett med allt det material som behövs . 
8. Om du tänker reflektera över eller utvärdera mötet, förbered detta i förväg (se sida 172).

DIALOGVERKTYG Värderingar och Önskat Beteende i Team
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9. Försök att vara på plats minst 20 minuter före alla andra.
10. Skriv syfte, mål och agenda på ett blädderblock så att alla kan se det under hela mötet. 

UNDER ÖVNINGEN
1. Presentera syfte, mål och agenda för mötet.  Var tydlig med när du tänker avsluta mötet. 

Fråga om alla kommer att kunna stanna under hela mötet.
2. Be ledaren att uttrycka sin personliga syn på hur viktigt det är för varje deltagare att tydligt 

förstå och uttrycka sin uppfattning. 
3. Presentera övningen genom att beskriva dess olika steg. Se till att alla förstår övningen. Ge 

tid för frågor och funderingar.
4. Dela upp er i mindre grupper, 3 - 5 personer per grupp.
5. Dela ut den rangordnade listan med värderingar till varje grupp och be dem att enas om 

3-5 värderingar från listan. Använd arbetsbladet nedan för att definiera innebörden av 
orden de enats om.

6. Samla alla och låt varje grupp presentera de värderingar de valt.  Skriv upp dem på en 
whiteboard eller ett blädderblock.

7. Led gruppen i en dialog för att reflektera över de föreslagna värderingarna, välj och enas 
om 3-5 av dessa.

8. Ge några minuter för reflektion i de mindre grupperna över vad de valda värderingarna 
innebär i form av beteenden och för att föreslå åtgärder för att odla sin önskade kultur.

9. Led nu hela gruppen i en dialog för att komma överens om vilka önskade beteenden som 
är relaterade till de valda värderingar, hur man gör dem levande och slutligen hur man kan 
få gruppmedlemmarna att leva sina värderingar. Notera allt på whiteboard/blädderblock 
eller direkt i arbetsbladet på en dator med projektor.

10. Se till att alla får möjlighet att uttrycka sin uppfattning. Var bestämd samtidigt som du är 
utforskande och uppmuntrar till frågor. Kom ihåg att processen är lika viktig som resultatet.

11. Avsluta övningen med en gemensam reflektion över era erfarenheter och lärdomar från 
densamma.

EFTER ÖVNINGEN
1. Dokumentera de överenskomna värderingarna och beteendena och skicka dem som ett 

utkast till alla deltagare. Be deltagarna att reflektera individuellt över om de ser att de 
vill leva upp till det som avtalades vid övningen. Bifoga exempel på hur man visuellt kan 
exemplifiera de valda värderingarna och önskade beteendena. 

2. Ta upp resultatet och kommentarerna till en kort dialog vid nästa gruppmöte för att slutligen 
enas och skapa er handlingsplan. 

3. Se till att följa upp era kärnvärden och önskade beteenden i era dagliga möten. Exempelvis 
genom att läsa upp dem innan ni startar ett möte och/eller ha en kort reflektion i slutet av 
era möten för att utvärdera om ni lever efter dem eller inte. Med stöd av denna reflektion 
kan ni bekräfta att ni gör rätt eller justera er riktning för att nå dit ni önskar.

DIALOGVERKTYG Värderingar och Önskat Beteende i Team
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 ansvarstagande
 prestation
 anpassningsbarhet
 uppskattande
 balans fysiskt/mentalt/ 
själsligt
 vara bäst
 försiktigthet
 fira
 utmanande
 tydlighet
 engagemang
 samhällsengagemang
 medkänsla
 kompetens
 konfliktlösning
 konsensus
 ständiga förbättringar
 ständigt lärande
 kontroll
 samarbete
 kostnadsmedvetenhet
 kreativitet
 kundsamarbete
 kundfokus
 kundtillfredställelse
 mångfald
 bekväm med osäkerhet
 effektivitet
 medarbetarsjälvför-
verkligande
 anställdas hälsa
 erkännande av medarbetare

Värderingar

 bemyndigande
 entusiasm
 jämlikhet
 etik
 excellens
 erfarenhet
 utnyttjande
 rättvisa
 ekonomisk stabilitet
 förlåtande
 framtida generationer
 globalt perspektiv
 målorientering
 ärlighet
 mänskliga rättigheter
 humor/glädje
 image
 dela med sig av 
information
 innovation
 integritet
 ömsesidigt beroende
 intern konkurrens
 anställningstrygghet
 ledarskapsutveckling
 lyssnande
 långsiktighet
 lojalitet
 göra skillnad
 mentorskap/coaching
 uppdragsfokus
 öppen kommunikation
 öppenhet

 optimism
 organisatorisk tillväxt
 partnerskap
 passion
 tålamod
 personlig utveckling
 filantropi
 makt
 produktivitet
 professionell utveckling
 professionalism
 vinst
 kvalitet
 erkännande
 pålitlighet
 respekt
 ansvar
 resultatorientering
 risktagande
 gemensamma 
värderingar
 gemensam vision
 kortsiktighet
 spirit
 strategiska allianser
 stödjande
 lagarbete
 transparens
 tillit
 vision
 vishet
 balans hem/arbete

 

Källa: Barrett Values Centre

Saknar du några värderingar som är viktiga för dig i listan ovan, kan du lägga till dem nedan:

ARBETSBLAD Värderingar och Önskat Beteende i Team
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Agenda
(förslag med kommentarer till övningsledaren)

1. Introduktion  15 min
Gå igenom syfte, mål och agendan. Var öppen för frågor.

2. Val av värderingar i mindre grupper  30 – 60 min
Dela upp er i mindre grupper, 3 - 5 personer per grupp, dela ut den rangordnade 
listan med värderingar till varje grupp och be dem att enas om 3-5 värderingar  
från listan samt definiera innebörden av orden de enas om.
Be dem också att beskriva hur värderingarna ser ut när det fungerar som bäst 
och vilka beteenden de önskar att teamet ska visa upp.

3. Dialog i hela gruppen 30 – 60 min
Samla hela gruppen och be dem dela med sig av föregående steg. Fråga efter 
kommentarer som du antecknar. Försök att coacha gruppen i en dialog med  
ambition att nå enighet om vilka värderingar och önskade beteenden de vill ha 
i gruppen. Fortsätt genom att fråga gruppen hur de kan göra dessa värderingar
och beteenden levande i det dagliga arbetet.

4. Kom överens 15 min 
Fråga gruppen om de anser att de kan leva upp till de värderingar och önskade 
beteenden de kommit överens om i teamet från och med nu. Fråga vidare om  
de är beredda att acceptera både positiv och tillrättavisande återkoppling i  
förhållande till hur de upplevs leva efter värderingarna. 
Kom överens om när och hur du och teamet bör följa upp era överenskomna  
värderingar och önskade beteenden.

5. Reflektion  15 min 
Bjud in gruppen att reflektera kring vad de lärt sig och tar med sig från denna övning.

DIALOGVERKTYG Värderingar och Önskat Beteende i Team
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Exempel: Illustrera era värderingar och önskade beteenden 

LAGARBETE
• VR ciIr,r ,D.$F+ (c) d>l,r ,%KF,r1 GHr 6Tr+ QN&/t,+. 
• VR QNp>Dt'r,r 6,r,nIrXs �K$Dt'r (c) lygn,r &km=rDs,#+.
• VR V'r 89 $%M&+ (c) GBeIbac; ^T- OeIl'#m,rn! R te,m1. 

TILLIT
• VR =r Hkn! (c) 6=%/ig!.
• VR V>h,nIl,r 6,r,nIr! Oe5 6=rIigP1 (c) Q=<v4s!.
• VR ag'r,r Oe5 $%tegE$t1 (c) KtöIj'r 6Tr! k@/leg2r.

ENGAGEMANG
• VR l'v'r'r,r Oe5 xc>/l'%s R ,/l! 6Tr! Ttag,nd'-.
• VR =r ,< Q=Wn! Oe5 (c) l'v'r'r,r =v'- &nd'r VNF=r/ig! 8jKt=nIigP1'r.
• VR hT/l'r #4gi2-, ?4Ki2- (c) 6=rd'E$ng,r R c'%.E&9 "=r ?R G,<,r VBC/&+.

ÖPPENHET
• VR =r \ro,D.$F! R ,< t! $%$.i,.$F GHr ,< d>l! $%f2rm,.i2- Oe5 6,r,nIr!.
• VR t,r &Mu ^åg2r (c) t,l,r =r/ig+ (c) Hk1 89 6Tr! k=%Cl2r (c) 6,r ?R KtTr.
• VR KtöIj'r (c) &k#&%.r,r 6,r,nIr! ,< d>/t! (c) 'ngag'r! Kig R &kE$k.ig! , =r/ig! (c) Hkn! s,#t,0.

KUNDSAMARBETE
• VR 'rqud'r d1 /$/l! �r! 789 *&nd'rn! ?$/0 h!, &t,- ,< dA sJ=/F! h,r t=%k+ SU d1. 
• VR h,r '- �(K$.$F ,<$ty5 (c) t,r (s ,- 6,EjA f@3b Oe5 '%.&KiXK9.

ERKÄNNANDE AV ANSTÄLLDA 
• VR &km=rDs,#m,r (c) &kCk,<,r god! \rNt,i2n'r (c) H%CDF=rd! V1B'nd'-.
• VR K.r=F,r ,//.i5 Al'r ,< gA Qeg>/c&nd'- (c) �(K$.$F GBeIbac;.

TIPS 
Beskriv värderingarna i form av beteende med hjälp av ett exempel eller en berättelse.

DIALOGVERKTYG Värderingar och Önskat Beteende i Team
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DIALOGVERKTYG Från CVA till Handling

FRÅN CVA TILL HANDLING
Guide för övningsledaren

Den här övningen bygger på en kulturell värdemätning, CVA (Culture Values 
Assessment) som görs med hjälp av Barrett Values Centre’s CTT (Cultural Transformation Tools)  
eller verktyg för kulturell transformation. För att arbeta med dessa verktyg behöver du själv vara utbildad 
och ackrediterad CTT-konsult eller arbeta tillsammans med någon som är det. För att komma i kontakt 
med ackrediterade  CTT-konsulter titta på www.valuescentre.com/partners.
 
Transformation av organisations- och teamkulturer börjar med personlig transformation. Om det är 
möjligt rekommenderas det att man kombinerar denna övning med övningen Från PVA till handling på 
sidan 89. Är du ledare för det team som du vill förändra kulturen i rekommenderar vi starkt att du börjar 
med dig själv först. Det kommer inte bara ge dig en bättre förståelse och medvetenhet om dig själv, utan 
också om språk, ordval och verktyg som används i samband med CTT.
 
Vi har lärt oss att det är avgörande för framgången att all organisatorisk transformation börjar med 
och formas av ledaren. Därför är denna workshop utformad för att hjälpa dig som ledare att initiera 
processen inom ditt team på ett effektivt sätt.  Vill du få en bättre överblick över hela processen 
rekommenderar vi att du läser Att mäta och utveckla din kultur på sidan 52-55 .

Det finns inte ett rätt sätt att hålla den här typen av workshop, så vi har gett alternativ att välja mellan för 
vart och ett av stegen. Välj det alternativ som bäst passar din grupp och ert sätt att arbeta. Det viktiga 
att komma ihåg är att arbeta på sätt som uppmuntrar till delaktighet, samskapande och engagemang. 
Se det som en möjlighet för dig att engagera dig i, lyssna till och agera utifrån vad ditt team värderar 
och anser vara viktigt för att ni som team ska kunna prestera bättre tillsammans. Kom ihåg att resan är 
lika viktig som slutresultatet och att när du bestämmer dig för att göra den här övningen startar (eller 
forsätter) du den kulturella omvandlingsresan i ditt team.

MÅL
Att presentera och dela resultaten av en värderingsmätning i ditt team och föra dialog om och vidare 
utforska innebörden för att nå en fördjupad förståelse för de värderingar som valts i mätningen. 
Vidare målsättning är att:

a. Identifiera de mest centrala värdena och vad de specifikt innebär 
b. Beskriva beteenden som visar på, eller skulle kunna illustrera värderingarna 
c. Fira det som är bra och de exempel på best practice som redan existerar 
d. Enas om orsaker till och åtgärder för att motverka potentiellt begränsande värden 
e. Skilja på så kallade Quick Win-åtgärder och en mer långsiktig inriktning på hur en  
 högpresterande kultur ska se ut och kännas för er.

TIDSÅTGÅNG
Uppskattad tid för övningen är cirka 4-7 timmar.
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FÖRE ÖVNINGEN
1. Förankra beslutet att genomföra övningen i gruppen.
2. Läs igenom hela guiden för övningsledare. Kontakta en ackrediterad CTT-konsult och kom 

överens om agenda och arrangemang (planera tillräckligt med tid för detta).
3. Boka möteslokal. Se till att rummet är stort nog för att dela upp deltagarna i grupper om 3 

– 5 personer på ett bra sätt. Försäkra dig om att rummet har följande: 
• Projektor 
• Blädderblock (ett eller flera) 
• Fästmassa eller liknande för att sätta upp papper på väggarna 
• Stora post-it lappar 
• Tjocka pennor i olika färger 
• Små självhäftande lappar eller prickar för röstning (om det behövs)

4. Bestäm dig för om du ska inkludera en IVA- eller PVA övning (se dialogverktyget Från PVA 
till handling).

5. Skicka ut en inbjudan till ert gruppmöte minst 4 veckor i förväg. Kommunicera syfte och 
mål, när, var samt vilka som ska delta.  
Förberedelser inför värderingsmätningen (CVA): 
• Titta igenom listan av värdeord så att den stämmer överens med det språkbruk som  
 används i er bransch.  Se till att värdeord som ni redan använder (önskade värdeord)  
 finns representerade i listan som ska användas. 
• Bestäm dig för om fokus ska vara på hur teamet agerar, eller hur teamet uppfattar att  
 ni agerar och utforma mätningens frågor i enlighet med det. 
• Se till att du skickar länken till teamet senast tre veckor innan mötet.

6. Förbered presentationen tillsammans med CTT-konsulten och identifiera nyckelpunkterna 
i resultaten av mätningen. Var noga med att inkludera en beskrivning av modellen för 
sju nivåer av medvetenhet i presentationen och även ett exempel som förklarar hur man 
läser och förstår resultatbilderna. Omfattar mätningen många olika delgruppsrapporter 
bör du bestämma vilka som är mest relevanta, till exempel jämförelse av nuvarande 
kulturvärderingar mellan olika avdelningar, jämförelse av entropinivåer etcetera. Det kan 
även vara intressant att inkludera branschjämförelser i den mån det finns för er bransch.

7. Det är en fördel om sjunivåmodellen är anpassad till sammanhanget och varje nivå finns 
representerad bland de tio mest valda orden i kulturvärderingsmätningen, CVA. Det ger en 
förståelse för logiken i resultaten redan tidigt i presentationen.

8. Skriv gärna ut delar av presentationen och resultaten som handouts.
9. Förbered egna svar på de frågor du ställer till deltagarna och ha dessa i beredskap. Förslag 

på frågor  att ställa; Vad blir du förvånad över? Vad blir tydligt för dig? Vad ser du som är 
positivt? Vilka utmaningar ser du?

10. Det är bra om du även förbereder frågor att använda för att uppmuntra gruppen att 
utforska resultaten vidare. 

11. Förbered dig genom att öva på din presentation så att du känner dig bekväm med 
materialet.

12. Om du planerar att använda dig av en mötesutvärdering eller reflektion, förbered denna i 
förväg (se sida 172).

13. Var på plats i god tid, minst 20 minuter innan deltagarna anländer. 
14. Förbered rummet genom att fästa blanka blädderblocksblad med lämpligt avstånd på 

väggarna så att det blir överskådligt och lätt att läsa när de efter hand fylls på med 
information. 
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15. Välj vilka bilder du ska använda och förbered dig så att du enkelt kan visa din presentation. 
Idéer och stödbilder hittar du på www.valuescentre.com/getconnected.

16. Skriv syfte, mål och agenda på ett blädderblock så att alla kan se det under hela mötet. 
17. Anteckna under mötet och/eller arrangera så att någon gör det. 

UNDER ÖVNINGEN
1. Presentera syfte, mål och agenda för mötet. Var tydlig med när du planerar att avsluta och 

fråga alla om de har möjlighet att stanna under hela mötet.
2. Introducera övningen genom att berätta om alla steg ni kommer att ta under processen. 

Försäkra dig om att alla förstår övningen. Ge tillräckligt med tid för frågor och funderingar 
3. Förklara hur viktigt det är att förstå vikten av öppen och ärlig dialog baserad på respekt och 

förtroende. Betona att vi gör detta för att vi genom att lyckas bättre tillsammans, ska kunna 
nå våra strategiska mål och operationella resultat. Kom ihåg – processen är lika viktig som 
resultatet.

4. Avsluta övningen med en gemensam reflektion över erfarenheter och lärdomar följt av vad 
som förväntas vara nästa steg på er kulturutvecklingsresa.

EFTER ÖVNINGEN
1. Skicka ut anteckningar med överenskomna aktiviteter och önskade beteenden så fort som 

möjligt efter mötet. Bifoga, om någon efterfrågat det, bilderna du visat digitalt.
2. Hur avser du förstärka teamets slutsatser och synliggöra framstegen som görs, till exempel 

med hjälp av visuella hjälpmedel, frågor, uppmärksammande, etcetera?
3. När ni nu har börjat skapa en gemensam förståelse för vad som är önskade beteenden är 

det extra viktigt att du som ledare tydligt prioriterar och agerar utifrån dessa.
4. Hur har du för avsikt att följa upp övningen? Det är en god idé att planera både ett 

uppföljningsmöte för teamet och individuella uppföljningar i samband med era regelmässiga 
utvärderings-/utvecklingmöten med enskilda medarbetare. Se avsnittet Kulturrapport på 
sidan 185 för idéer och tips för kontinuerligt uppföljande och lärande. 



132

DIALOGVERKTYG Från CVA till Handling

Agenda och instruktioner steg för steg
A) Presentation av resultatet av värderingsmätningen (2-3 tim)

1. Knyt an till ert teams syfte och långsiktiga mål samt beskriv hur  5-10 min 
de hänger ihop med kulturvärderingsmätningen ni ska prata om idag.  

2. Presentera modellen för sju nivåer av medvetenhet och hur man läser  20 min 
CVA resultaten med hjälp av ett neutralt exempel där du förklarar de olika typer  
av information som ges. På så vis får deltagarna möjlighet att se vad som kan 
läsas ut av varje bild, vad vita prickar betyder med mera. Exempel på  
detta (på engelska) finner du på www.valuescentre.com/getconnected.

3. Visa teamets resultat på skärmen  och/eller utskrifter. Förklara inte resultatet 5–10 min 
eller dina slutsatser vid den här tidpunkten. Var emellertid beredd på att svara på frågor 
om modellen eller verktyget 

4. Är gruppen större än 6 personer, är det lämpligt att dela in den i mindre 45–60 min 
grupper om 3-5 personer. Ge dem 45-60 minuter att diskutera och skriva ner  
sina svar på följande frågor på ett av blädderblocksbladen du tidigare fäst på väggen:  
• Vad sticker ut i resultatet – överraskningar? Frågor?
• Vad är positivt/vilka styrkor ser ni? Lista dessa.
• Vilka utmaningar, eller möjligheter till utveckling ser ni? Lista dessa.
Betona att syftet med samtalet är att utforska snarare än att förklara; hjälp varandra att dela med sig 
genom att ställa öppna frågor.

Alternativ: Dela ut arbetsblad 1 till var och en och be dem att först reflektera och skriva individuellt, 
sedan samtala om sina reflektioner i gruppen och enas om gemensamma svar inom grupperna som kan 
bestå av 3-5 personer. 

Exempel:
Arbetsblad 1.
Reflektion över resultaten                       Gruppens namn – Team A

Vad blir tydligt? Vad är positivt?
 Förutsägbart men ”tråkigt”
 Typiskt ”förvaltarteam”
 Inga värderingar på nivåer för det gemensamt goda
 Vi vill öka vår interna samstämmighet (nivå 5)
 Stort fokus på nivå 3 och 4 för närvarande  

(sista 3-4 månaderna)
 Det verkar som om vi delar med oss av information    

men samarbetar inte.
 Ekonomin är inget problem

 Personliga och önskade värderingar relativt lika och de 
reflekterar företagets kärnvärden.

 Stark vilja att förflytta oss uppåt mot mera gemensamt 
gott

 Vi ser behov av mer fokus på företagsutveckling
 Få potentiellt begränsande värderingar, låg entropi (7%)
 Många har valt samma ord i nuvarande och önskad kultur. 

Vad kan förbättras? Något negativt?
 Mer gemensamt gott
 Samarbeta mer
 Ha lite roligt!
 Vad betyder det potentiellt begränsande ordet 

försiktighet?
 Fokus på kundrelationer kunde förbättras

 Vi har inga värderingar på ”kundrelationer” och ”finans”
 Företagsutvecklingen  har ett potentiellt begränsande ord



132 133

DIALOGVERKTYG  Från CVA till Handling

5. Ha en dialog i plenum om alla gruppers resultat genom att titta på alla  20 min
blädderblocksblad (eller arbetsblad). Identifiera huvudsakliga teman och observationer.  
Vid slutet av samtalet kan du komplettera med att delge dina insikter i förhållande till frågorna.   

6. Nästa fråga att ställa: Vad behöver vi utforska ytterligare för att identifiera 20 min
våra nästa steg?  Ibland kan det behövas en röstning för att komma fram till vilka 
värderingar ni behöver fokusera på under dagens övning.  
Dokumentera tankarna på ett blädderblock. 

7. Kom överens om vilka värderingar som är viktigast att fokusera på för att  10–20 min 
ni ska prestera bättre tillsammans och nå både era kort- och långsiktiga mål. Avgör 
tillsammans vilka värderingar ni önskar utforska och bearbeta under resten av dagens 
övning och vilka ni vill arbeta med vid ett senare tillfälle.

Alternativ: Dela ut arbetsblad 2 och be var och en att definiera vilka av de potentiellt begränsande 
värderingarna ni behöver utforska och ta tag i för att bli ett team med låg nivå av rädsla.  Låt var och 
en välja 1-3 potentiellt begränsande värdeord beroende på hur hög den totala entropin är. Fråga också 
vilka 2-4 positiva värderingar de vill utforska och utveckla för att bli ett högpresterande team och nå 
sina mål som team. Samla ihop rösterna anonymt och redovisa resultatet på blädderblock. Ha en dialog 
i hela gruppen om resultatet. Lyssna på energin och argumenten som kommer upp innan ni gör en 
slutlig prioritering tillsammans av vilka värderingar ni ska jobba vidare med. Delge dina kompletterande 
synpunkter när alla har fått säga sitt.

B) Utforska kärnvärden och beteenden för vidare utveckling (2-3 tim)

1. Dela upp teamet i mindre grupper
Bestäm hur många värderingar ni ska fokusera på utifrån hur stor gruppen är. Vi rekommenderar att 
varje grupp består av minst tre personer. Se till att alla grupper har väggutrymme och blädderblock  
(eller använd arbetsblad 3a och 3b). 

2. När man utforskar potentiellt begränsande värderingar 45–60 min
a) Mätningen har identifierat deltagarnas syn på vad som hindrar vår förmåga att lyckas. 
b) Ge alla ett antal post-it lappar var. För varje värdeord ni valt att fokusera på skriver ni ner vilken typ  
 av beteenden på er arbetsplats som manifesterar värderingen. Det är viktigt att ledaren/na får  
 en möjlighet att förstå hur medarbetarna upplever värderingen eller beteendet. Be gruppen att  
 formulera hela meningar eller tydliga punkter om hur ni ser på det.
c) Be gruppen placera lapparna på ett blädderblock och samtidigt läsa upp vad de skrivit.
d) Be i nästa steg gruppen att gruppera beteendena och sedan formulera en rubrik för varje  
 grupp/kluster.
e) Fråga gruppen hur de, med en mening, skulle beskriva värdeordet i relation till just deras  
 organisation.
f) Efter detta går ni in på frågeställningen om inverkan på resultat. Fråga gruppen ”Hur mycket  
 påverkar effekterna av det här det dagliga arbetet i termer av kostnader/effektivitet/  
 produktivitet/motivation etcetera?” Be dem skriva svaren på en post-it-lapp.
g) Samla post-it-lapparna på ett blädderblad och be gruppen prioritera vilken som är den största  
 kostnaden och om den går att grovt kvantifiera.
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Alternativ:  När man utforskar potentiellt begränsande värderingar  45–60 min 
(använd arbetsblad 3a)

a) Dela ut arbetsblad 3a.
b) Ge grupper om 3-5 personer i uppdrag att arbeta med en potentiellt begränsande 
 värdering i taget.
c) Be dem att först reflektera individuellt och beskriva sin egen syn på Beskrivning och Kultur  
 beträffande deras valda värdeord.
d) Be därefter deltagarna att inom gruppen dela med sig och prata om sina individuella tankar för att  
 enas om en gemensam Beskrivning och Kultur för det valda potentiellt begränsande värdeordet.
e) Baserat på resultatet av ovanstående, ber du gruppen ”brainsstorma” aktiviteter och beteenden  
 som skulle kunna minska förekomsten av den valda potentiellt begränsande värderingen i det   
 dagliga arbetet. Be dem vidare att för varje beskriven aktivitet definiera om det är JAG (var och en  
 av oss), VI (en teaminsats) eller FÖRETAGET (en strukturell fråga) som ska få detta att ske.
f) Samla alla grupper för att dela med er och prata om vad ni kommit fram till under övningen och  
 vilka aktiviteter som föreslås.

 
3. När man utforskar positiva värderingar 45–60 min 
 1. Mätningen har identifierat personliga, nuvarande och önskade kulturvärderingar
   som kommer att ha en positiv påverkan när de utvecklas och tillåts växa ytterligare. För att skapa  

 en bild av hur det kommer att se ut när värderingen är helt och hållet anammad av alla i  
 teamet. Vilka beteenden ser vi oss själva agera med? Be alla att skriva ner sina tankar på post-it- 
 lappar.

 2. Hur ser det ut? Och hur känns det? Vad gör, säger och känner människor?
 3. Vad är annorlunda på arbetsplatsen?
 4. När alla är färdiga med detta individuellt, jobbar teamet tillsammans för att gruppera tankarna och  

 skapa korta rubriker som fångar betydelsen i varje kluster. 
 5. Diskutera: var befinner vi oss nu?
 • Gradera på en skala 0 -10 där 10 är värderingen finns fullt ut och 0 är värderingen finns inte alls
 • Prata om ert teams position, utforska varför det finns olikheter och försök nå samförstånd om  
  en position på skalan. Vilka beteenden FINNS redan? Vilka beteende ser vi INTE ännu och 
  som skulle leda till en högre gradering (prioritera).

När ni tänker på beteenden, dela med er av exempel från verkliga livet som belyser dessa beteenden.
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Alternativ: När man utforskar önskade värderingar 45–60 min 
(använd arbetsblad 3b)         

a) Dela ut arbetsblad 3b.
b) Ge grupper om 3-5 personer i uppdrag att arbeta med en önskad värdering i taget.
c) Be dem att först reflektera individuellt och beskriva sin egen syn av Beskrivning och Kultur  
 beträffande deras valda värdeord.
d) Be därefter deltagarna att inom gruppen dela med sig och prata om sina individuella tankar för att  
 enas om en gemensam Beskrivning och Kultur av det valda önskade/positiva värdeordet.
e) Baserat på resultatet av ovanstående, ber du gruppen ”brainstorma” aktiviteter och beteenden  
 som skulle kunna förbättra och utveckla den  önskade värderingen i det dagliga arbetet. Be dem  
 vidare att för varje beskriven aktivitet definiera om det är JAG (var och en av oss), VI (en  
 teaminsats) eller FÖRETAGET (en strukturell fråga) som ska få detta att ske.
f) Samla alla grupper för att dela med er och prata om vad ni kommit fram till under övningen och  
 vilka aktiviteter som föreslås.

Exempel:

Arbetsblad 3b
Önskade Värderingar               Team: A-Team
Önskad 
värdering

Beskrivning
Hur definierar vi den 
här värderingen?  

Kulturen
Hur ser den här 
värderingen ut när den är 
som bäst?

Aktiviteter att skapa 
Vad kan vi göra för att den här värde- 
ringen ska växa? JAG personligen, VI 
som en grupp, FÖRETAGET/ledningen.

Samarbete Vi delar problem 
utmaningar och 
möjligheter

Tar hand om och 
stöttar varandra

Delar best practice
Hjälper varandra

En känsla av ge-
mensamt ansvar

Föreslår aktiviteter 
och tänker framåt

Delad vision och 
långsiktiga mål

Gemensamma 
värderingar

Man hjälper någon annan 
att lyckas  eller ta sig an nya 
utmaningar utan att tänka på 
sig själv. 

1+1=3

Man behöver inte be om 
samarbete – det bara händer
Glädjen av delad framgång

En ren och sann känsla av 
”vi” och ”oss”

Tillit – Jag vet att jag kom-
mer att få hjälp när jag 
behöver det eller när jag ber 
om det

Slimmat men ändå möjlighet 
att frigöra resurser

VI: ha fler gemensamma mål och 
större delaktighet i att definiera dem 
och våra KPI:er

JAG: vi behöver släppa på våra egna 
funktions-/lokala prioriteringar för att 
nå våra gemensamma mål.

FÖRETAGET: Skapa en gemensam 
resurspool med nyckelkompetens för 
att skapa optimalt resursutnyttjande.

JAG/VI: förbättra vår kommunikation, 
vara öppna och ärliga

JAG: Lyfta fram våra framgångssagor 
och göra dem synliga 
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4. Från dialog till kulturutvecklingsplan  
 Fråga deltagarna vilka tre saker de som ett team kan göra härnäst. Du kan till exempel formulera  

 dig som följer; När vi väl är överens om vilka värderingar och beteenden vi önskar, börjar  
 den verkliga resan. För att leda detta, vad är de tre saker som ni som ett team kan göra för att  
 lösa nuvarande flaskhalsar och/eller göra de önskade (eftersträvade) värderingarna levande och  
 förbli levande?
 De ska vara specifika, genomförbara och mätbara. 
 Fråga deltagarna i gruppen vidare: Om du själv skulle ta ett steg på vägen för att denna  

 värdering ska få mer  till liv på din arbetsplats: vilken steg skulle du vara beredd att ta? 
 Notera alla förslag, de kommer att ligga till grund för din Kulturutvecklingsplan – Arbetsblad 4  

 (se exemplet på sid 54)  
 

Om tiden tillåter det kan du involvera hela gruppen i att identifiera värderingarna och aktiviteter 
och placera dem i din kulturutvecklingsplan. Har du ont om tid kan du utse en mindre grupp 
som bearbetar alla föreslagna aktiviteter och placerar dem i en kulturutvecklingsplan. Förslaget 
presenteras sedan för hela gruppen vid ett senare möte för att få fullt godkännande och 
engagemang.

5. Tacka alla deltagare. 
Förklara vad som är nästa steg. 
Be om en snabb återkoppling om hur möte upplevdes av deltagarna.
– Vad fungerade bra och vad kan bli bättre. 

Exempel:

Arbetsblad 4
Kulturutvecklingsplan

Värdering Prioriterad  aktivitet/beteende Uppföljning (hur) När Vem Status
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Extra arbetsblad för CVA analys 
 
Fullfölj följande meningar baserat på resultatet av er CVA:  
a. Organisationen/teamet har följande matchande personliga och nuvarande kulturvärderingar:  

b. Organisationen/teamet har följande matchande värderingar mellan nuvarande kulturvärderingar och 
önskade kulturvärderingar: 

c. Organisationen/teamet identifierade följande potentiellt begränsande värderingar:  

d. Nivån av kulturell entropi i teamet/organisationen är:  

e. De största värdehoppen – de värderingar som medarbetarna mest vill se mer av är: 
Detta är de värderingar som fler valde som önskade än som nuvarande kulturvärderingar. 

 

f. Baserat på mätningens resultat har vi identifierat följande aktiviteter för att förbättra organisationens/
teamets prestation: 
Målen bör vara SMART – Specifika, Mätbara, Överenskomna, Realistiska, Tidssatta.

Aktivitet Beskrivning Anpassningsmål
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3

 
 
Vad har jag lärt mig om vilka förbättringar/förändringar jag behöver göra för att förbättra 
mitt teams/min organisations anpassning till våra värderingar? 
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VÄRDERINGAR I HANDLING
Guide för övningsledare

Denna workshop är speciellt utformad för att hjälpa dig i en dialog med din grupp om önskade 
värderingar och beteenden i teamet.

Övningen är användbar i många situationer där grupper ska arbeta tillsammans. Vi rekommenderar att 
du har den här typen av dialog och diskussion med gruppens alla intressenter, såsom kunder, sponsor, 
styrgrupp, partners, leverantörer, medarbetare etc.

Workshopen fokuserar på specifikt gemensamma gruppsituationer där det beteende vi väljer att 
använda lämnar mentala fingeravtryck efter oss. Vid uppstarter av nya grupper hjälper övningen till att 
definiera förväntningar och krav. I senare skeden är den också till hjälp när teamet går igenom olika 
faser  och omformas för att att Följa upp, Reflektera, Känna igen och/eller Finjustera definierade och 
önskade beteenden.

Denna workshop är byggd för 4 typiska scenarier;
1)  gruppmöte med din grupp
2 ) internt gruppmöte
3 ) kundmöte
4 ) upprörd kund i telefon

Du väljer scenario beroende på den aktuella specifika situationen i din grupp. Avsikten är att ni ska ta 
itu med fördefinierade exempel på vardagliga situationer i dessa 4 scenarier och avgöra vad som är 
acceptabla och önskade beteenden. Ni beskriver också vad som är oacceptabla beteende i dessa typer 
av situationer. Ni bör också beskriva de typiska situationer som förväntas uppstå i just din grupp.

SYFTE
Att reflektera över och diskutera beteenden i olika dagliga arbetssituationer med din grupps 
intressenter. Att anpassa våra beteenden med individens eller kundens önskade kärnvärden.

MÅL
Att komma överens om vad som är acceptabelt beteende och även vad som är oacceptabelt 
beteende i olika dagliga arbetssituationer.
Att komma överens om vad vi ska göra för att förstärka önskade beteenden och vad vi gör om 
någon/vi inte agerar enligt våra överenskomna beteende.

TIDSÅTGÅNG
Uppskattad tid för övningen är cirka 2 - 3 timmar.
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FÖRE ÖVNINGEN
1. Förankra beslutet att genomföra övningen i gruppen.
2. Läs igenom hela guiden för övningsledare. Det bästa är om du kan pröva övningen själv 

innan så att du är bekant med de viktigaste stegen. 
3. Boka möteslokal.  Det är bäst om alla kan sitta runt ett stort bord och man kan placera 

arbetsbladet i mitten. Om er grupp är stor kan ni använda flera bord. Förbered i så fall en 
gruppindelning med en bra mix om 3–5 personer.

4. Skicka ut en inbjudan till ert gruppmöte minst 2 veckor i förväg. 
5. Kommunicera syfte och mål, när, var samt vilka som ska delta.
6. Väj ut de bilder du tänker använda och titta igenom talaranteckningarna och komplettera 

med egna anteckningar. Förslag på stödjande bilder finns på www.valuescentre.com/
getconnected.

7. Om du planerar att använda dig av en mötesutvärdering eller reflektion, förbered denna i 
förväg (se sidan 172).

8. Var på plats i god tid, minst 20 minuter innan deltagarna anländer. 
9. Försäkra dig om att rummet är klart med det material ni behöver. Förbered varje bord för  

3–5 personer med följande: 
- En sax 
- Ett block med post-it-lappar 
- Ett blädderblad 
- En tusch-penna  
- En kopia av alla valda situationer (se sida 147–150) 
- Ett formulär att rapportera de 3-5 valda nyckelsituationerna (se sida 151)

10. Skriv syfte, mål och agenda på ett blädderblock så att alla kan se det under hela mötet.

UNDER ÖVNINGEN
1. Presentera syfte, mål och agenda för mötet. Var tydlig med när du planerar att avsluta och fråga 

alla om de har möjlighet att stanna under hela mötet.
2. Gå kortfattat igenom företagets kärnvärden tillsammans med teamet och förklara länken till ert 

team och era speciella utmaningar. Förklara varför vi behöver arbeta med kulturen i vårt team.
3. Dela med dig av dina egna tankar om, och känslor för, den här typen av arbete (investering) samt 

vilka fördelar och utmaningar du ser. Betona varför du personligen tycker att det är viktigt för oss 
att arbeta med detta. Använd dina känslor för att uttrycka det.

4. Om du har gjort övningen med ditt team tidigare, reflektera över vilka framsteg ni gjort och var ni 
befinner er på ert teams kulturutvecklingsresa. Vad har gjorts/resultat/framgångar? Vad tänker ni 
göra i framtiden?

5. Introducera övningen genom att läsa upp frågorna och de planerade stegen med hjälp av agendan. 
Klargör hur du tänker använda materialet efter mötet. Se till att alla förstår övningen. Ge tid för 
frågor och funderingar.

6. Be varje grupp att förbereda sina blädderblockspapper genom att skriva företagets och/eller 
teamets önskade värderingar i en triangel eller runt en stor cirkel på sina blädderblock; 
se exemplet nedan.

7. Be grupperna därefter att klippa isär korten med de utvalda vardagliga situationerna från alla fyra 
scenarier. Endast en situation för varje kort.

KVALITET

SÄK E R H ET

P R O F ES S I O NALI S M

R ES P E KT S P I R IT M I LJ Ö O M S O R G

Exempel på kärnvärden inom ett bolag.

Exampel:

DIALOGVERKTYG Värderingar i Handling
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8. Be grupperna att placera korten med vardagliga situationer som är relevanta för företagets 
eller teamets önskade värderingar på det förberedda arket. Det 
är viktigt att grupperna diskuterar och enas om var de vill lägga 
korten i förhållande till kärnvärdena. (Se bildexemplet).

9. Nu kan du be grupperna att tänka på om det finns några viktiga 
nyckelsituationer som inte redan nämns och som de anser bör 
läggas till. Till exempel; vilka andra vardagliga situationer uppstår 
det i vårt team där vi behöver ha ett gemensamt beteende? Be 
varje deltagare att skriva ner 1-3 ytterligare situationer på post-it-
lappar. Endast en situation per post-it.

10. Instruera alla att placera var och en av sina nya post-it-lappar i förhållande 
till de önskade värderingarna. OBS! Be dem att förklara för andra 
vilken situation de vill lägga till och vilken värdering den hänger 
ihop med/är relevant för.

11. Bland alla de situationer som beskrivits, ska nu varje person välja 
de 3-5 situationer som är viktigast för hen och för vilka hen tror att 
vi behöver ha ett gemensamt beteende för att vara framgångsrika 
som team. Därefter måste varje grupp komma överens om 3-5 
prioriterade nyckelsituationer. Märk dem tydligt och placera dem 
på en lista på sidan. (Se bild).

12. Nu har ni en karta över era viktigaste gruppsituationer. Led 
gruppens dialog för att komma överens om vad som bör 
vara det ÖNSKADE/BÄSTA beteendet och vad som är ett 
OACCEPTABELT beteende i var och en av de utvalda 3-5 
situationerna (Arbetsblad finns på sida151).

13. Se till att alla får möjlighet att uttrycka sin uppfattning i detta skede. Var bestämd och 
uppmuntra samtidigt till frågor. Kom ihåg att processen är lika viktig som resultatet. Be 
gruppen/erna för att skriva ner sina slutsatser på arbetsbladet som du har delat ut. Vid 
slutet av övningen kan du samla in arbetsbladen om du önskar. 

14. Om du har tid, använd whiteboard/blädderblock för att samla ihop och visa samtliga 
gruppers föreslagna viktiga situationer och de ÖNSKADE/BÄSTA  respektive 
OACCEPTABLA beteenden de kopplat till dem. Hela gruppen skall nu enas om 3-5 
situationer och beteenden som är högsta prioritet för hela er grupp.

15. Avsluta övningen med att läsa upp era slutsatser. Vilka situationer är vi redan är bra på? 
Vilka situationer kräver ett förändrat beteende? Vad ska vi göra för att förändra dessa 
beteenden?

16. Förtydliga vilka åtgärder ni kommit överens om och hur ni ska följa upp era ambitioner.

EFTER ÖVNINGEN 
1. Skriv och skicka ut noteringar så fort som möjligt efter mötet med de situationer ni enats 

om som viktiga för er av önskade/bästa respektive oacceptabla beteenden. Bifoga, om 
någon efterfrågat det, bilderna du visat.

2. Hur avser du förstärka gruppens slutsatser och synliggöra framstegen som görs? Till 
exempel visuella hjälpmedel, frågor, uppmärksammande, med mera. 

3. När ni nu har börjat skapa en gemensam förståelse för vad som är önskade beteenden är 
det extra viktigt att du, som ledare tydligt prioriterar och agerar utifrån dessa.

4. Hur har du för avsikt att följa upp övningen? Det är en god idé att planera både ett 
uppföljningsmöte för gruppen och individuella uppföljningar i samband med regelmässiga 
utvärderings-/utvecklingmöten med enskilda medarbetare. Tips och idéer för kontinuerligt 
uppföljande och lärande, se avsnittet Kulturrapport (sida 185). 

DIALOGVERKTYG Värderingar i Handling

R ES P E KT

R ES P E KT

R ES P E KT



146 147146 147

Agenda
(förslag och med kommentarer till övningsledaren)

1. Introduktion  10 min
Samla er kring vad som är gruppens utmaningar och er önskade kultur samt varför det är viktigt att 
investera i vår teamkultur.

2. Gruppreflektion  5 min
Dela era tankar och känslor om den här typen av arbete och dess fördelar samt vilka utmaningar ni ser. 

3. Arbeta i små grupper 60 – 90 min
a.  Placera de valda situationerna i förhållande till era kärnvärderingar på ett papper.
b. Vilka andra vardagliga situationer har ni där ni behöver gemensamma beteenden? 
 Be var och en att skriva ner 1 – 3 situationer på post-its.  Instruera medlemmarna 
 i gruppen att placera sina post-it-lappar i relation till kärnvärderingarna på pappret. 
c. Guida därefter teamet att välja  de 3 – 5 situationerna som de är överens om att 
 de är de viktigaste för att teamet ska vara mer framgångsrikt och konkurrenskraftigt. 
d. När kartan är komplett, leder du gruppen i en dialog för att enas om önskade/bästa 
 beteenden och oacceptabla beteenden i de valda situationerna. 

4. Gruppdialog  15 – 30 min 
Samla hela gruppen och låt smågrupperna dela med sig av vad de kommit fram till.
Skriv ner deltagarnas kommentarer.

5. Avslutning och nästa steg.  10 min 
Ska vi använda oss av reflektion/feedback för att förstärka vad vi lärt oss under övningen? 

DIALOGVERKTYG Värderingar i Handling
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Scenario 1 – Gruppmöte med ditt team

Man dyker inte upp på möten 
och informerar heller ingen om 
att man inte tänker deltaga.  
 

1:1

Det är svårt att hitta resurser för 
att tillmötesgå förfrågningar från 
andra delar av organisationen 
(jag har inte tid….)

1:2

En mindre förfrågan från en 
annan del av organisationen.
Teamet befinner sig i en hektisk 
period och känner inte att detta 
är det mest viktiga att fokusera 
på just nu.

1:3

Det är inte mitt/vårt ansvar
–"Finns det ingen annan som 
kan hantera frågan..?"

1:4

Erbjud alternativa lösningar till 
förfrågan – var proaktiv

1:5

Dela kunskap och se 
möjligheterna med att använda 
andra avdelningar

 

1:6

Vi och dom. ”Jag har hört att de 
aldrig levererar i tid och att de 
kostar för mycket…”

1:7

Ge erkännande för bra 
inspel/yssna på andra team-
medlemmars inspel och idéer. 

1:8

Oklara roller/beslut – vid slutet 
av mötet

1:9

ARBETSBLAD Värderingar i Handling
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Scenario 2 – Internt team-möte 

Dåliga mötesvanor -
man är inte förberedd – har inte 
läst materialet.

2:1

Hantering nya kundkrav – 
risk för ökade kostnader och 
förseningar. 

2:2

Skyller på varandra
-”Du är den svagaste länken i det 
här teamet”

2:3

Ingen uppdaterad 
projektbeskrivning
- Vad är överenskommet?
- Olika uppfattning om  
  förväntningar, scope och  
  tidsram. 

2:4

Konflikter inom teamet
- ”hackar” på varandra.

2:5

Chefen vill att du ska lägga mer 
tid på ett annat projekt trots att 
du redan är fullbokad – prioritera.

 
 

2:6

Lyssna på andra team-
medlemmars åsikter

 
2:7

Ha med den globala aspekten 
i åtanke - att inte ha "skygg-
lapparna" på sig.

2:8

Dåliga mötes-beteenden -  
Under mötet läser och skriver 
man mail, viskar och diskuterar 
andra saker, ...

2:9

ARBETSBLAD Värderingar i Handling
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Scenario 3 – Kundmöte

Kunden känner inte att vi har 
prioriterat honom tillräckligt. 

3:1

Kunden ifrågasätter vår lösning 
- "Är det verkligen den bästa 
lösningen ..." 
 

3:2

Kunden ställer frågor som du 
inte förstår. 

3:3

Nya/ytterligare villkor från 
kunden.

3:4

Av god vilja ger du löften som vi 
inte kan hålla
- Ni inte är synkroniserade mot 
kunden.

3:5

Kunden ifrågasätter vår tidsplan, 
ett annat företag kan leverera 
mycket snabbare, till ett liknande 
pris.  

3:6

Kunden har hört  
rykten att vi inte kan leverera. 

3:7

Kunden vill ha en lokal 
lösning (vi erbjuder en global 
lösning). 

 
 
 

3:8

Kunden vill veta 
varför han ska välja ditt team 
som leverantör? 

3:9

ARBETSBLAD Värderingar i Handling
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Scenario 4 – Upprörd kund i telefonen 

En upprörd kund ringer och du 
svarar - den som är ansvarig är 
inte tillgänglig och du ska just 
börja ett annat internt möte.
 

4:1

Det är inte första gången 
kunden har svårigheter att nå 
rätt person.

4:2

Kunden uttalar sig "förnedrande" 
om mina kollegor.

 

4:3

Du är inte kvalificerad / 
kompetent nog för att lösa 
problemet. 
 

4:4

Kunden vill lägga till något som  
inte finns i avtalet 

4:5

Kunden håller inte med om de 
åtgärder du föreslår. 
- Föreslår att vi ska ”tänja på 
reglerna”.

 
4:6

Personen jag behöver för att 
göra en handlingsplan kan inte 
nås eftersom det är helgdag.

4:7

Du måste göra "det lilla extra" 
när samtalet är över (det räcker 
inte att uppfylla önskemålet - du 
måste göra mer). 
 

4:8

ARBETSBLAD Värderingar i Handling
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MITT TEAMS NIVÅ AV TILLIT 
Guide för övningsledare

För att få ett framgångrikt team, måste det finnas en hög grad av tillit och förtroende i gruppen. Med 
tilliten ökar farten med vilken teamet utför uppgifter och kommunikationen präglas av allt annat 
än byråkrati. De huvudsakliga komponenterna för tillit och förtroende i team är medlemmarnas 
personligheter och kompetenser. Tillit skapar en inre sammanhållning och samhörighet i teamet. Tillit är 
det kitt som håller samman människor och smörjmedlet som gör att energin flödar.
Övningen är baserad på Richard Barretts “The New Leadership Program” (2010).

Tillitsmatrisen. Nivån av tillit påverkas av medlemmarnas personligheter och kompetenser.

DIALOGVERKTYG Mitt Teams Nivå Av Tillit

 

Personlighet är en återspegling av hur du är på insidan, din avsikt och graden av integritet du visar i din 
relation till andra. Dessa beror främst på hur utvecklad din emotionella och din sociala intelligens är. 
Avsikten visas genom omsorg, transparens och öppenhet. Integriteten visas genom ärlighet, rättvisa och 
äkthet. 

Kompetens är en återspegling av hur du är på utsidan, din förmåga och de resultat du uppnår i din roll. 
Dessa beror främst på hur utvecklad din mentala intelligens är, din utbildning och vad du har lärt dig 
under din yrkeskarriär. Förmåga visas i din skicklighet, kunskap och erfarenhet. Resultatet visar sig i 
form av rykte, trovärdighet och prestation.

Tillit

Personligt Kompetens

Avsikt Integritet Förmåga Resultat

Omtanke Ärlighet Skicklighet Rykte

Transparens Rättvisa Kunskap Trovärdighet

Öppenhet Äkthet Erfarenhet Prestation
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DIALOGVERKTYG Mitt Teams Nivå Av Tillit

SYFTE
Öka teamets nivå av tillit. 

MÅL
Identifiera styrkor och svagheter gällande teamets nivå av tillit och göra dem ansvariga för att 
förbättra situationen. 

TIDSÅTGÅNG
Den uppskattade tiden för övningen är cirka 1- 2 timmar, beroende på ditt teams storlek. 

FÖRE ÖVNINGEN
1. Förankra beslutet att göra övningen i ditt team. 
2. Välj ut deltagare och boka ett mötesrum. 
3. Bestäm dig för om du ska hålla i hela mötet eller om du ska använda dig av en annan 

person för att introducera övningen och/eller för att skapa rätt atmosfär. 
4. Skicka ut en inbjudan, kommunicera syfte och mål, när, var och vem. 
5. Välj de powerpointbilder som du tänker använda. Leta efter idéer och se de stödjande 

powerpointbilderna på www.valuescentre.com/getconnected. 
6. Se till att mötesrummet är förberett med allt material som behövs.
7. Om du tänker använda en utvärdering eller reflektion efter mötet, ha det förberett i förväg. 
8. Försök att komma minst 20 minuter före alla andra. 
9. Skriv syfte, mål och agenda på ett blädderblock så att alla kan se det under hela mötet.

UNDER ÖVNINGEN 
1. Kalla samman ditt team och projicera er tillitsmatris på en skärm eller ännu bättre, gör två 

stora bilder som alla kan se samtidigt - en för styrkor och en för utmaningar.
2. Presentera syfte, mål och agenda för mötet. Var tydlig med när du planerar att avsluta 

mötet. Fråga om alla har möjlighet att stanna under hela mötet.
3. Be chefen att dela med sig av sin personliga syn på hur viktigt det är för varje  

deltagare att tydligt både kunna förstå och aktivt dela med sig under mötet.  
4. Introducera övningen genom att berätta om alla steg ni kommer att ta under övningen. 

Försäkra dig om att alla förstår övningen. Ge tid för frågor och funderingar.
5. Se till att alla får möjlighet att uttrycka sin åsikt. Var bestämd samtidigt som du är 

utforskande och uppmuntrar till frågor. Kom ihåg att processen är lika viktig som resultatet.
6. Avsluta övningen med en reflektion av era gemensamma erfarenheter och lärdomar. Ställ 

frågan "Vad har du lärt dig om att förbättra tilliten och förtroendet i vårt team "?

EFTER ÖVNINGEN
1. Se till att följa upp och att teamet reflekterar över de åtgärder och beteenden som har 

identifierats under mötet.



154 155

Agenda
(förslag med kommentarer för övningsledaren)

1. Inledning  20 min
Gå igenom syfte, mål och agenda. 
Om behov finns, inled med en ”Ice-breaker” för att gruppen ska känna sammhörighet med varandra och 
till uppgiften.

Ice-breaker: Be alla minnas en situation då de upplevde en hög nivå av tillit i en grupp. Vilka var 
involverade? Vad handlade det om? Vad gjorde att det var så? Hur kändes det? Avsluta Ice-breakern 
med en gemensam reflektion över egna erfarenheter av situationer präglade av en hög tillitsnivå.

2. Definition av tillit 15 min
Be teamet definiera tillit. Skriv upp nyckelord som deltagarna säger på ett blädderblock eller en 
whiteboard så att alla kan läsa. Kom överens om vilka som är nyckelorden för tillit. 

Be teamet reflektera över

V,rfHr =r .$//$+ sU ?$k.ig+ GHr (s?

3. Vår nivå av tillit 10 min
Dela ut en tomt A4-ark till varje deltagare. Be dem rita en vertikal linje över 
pappret och gradera den från 10 till 1 (där 10 är högt och 1 är lågt). Be dem  
rita ett ”X” på skalan för att beskriva sin personliga uppfattning av tillit i teamet.  
Samla in papperna och notera alla svar på blädderblocket/whiteboarden. 

Be teamet reflektera över:

Va5 säg'r c$ld'- 89 6Tr egn! &kf,<%$ng ,F 6Tr .$//$tK%$FU?

4. Tillitsmatrisen – styrkor och svagheter  60 min 
Steg 1: Be varje deltagare identifiera vilka komponenter i tillitsmatrisen som de tycker är teamets 
styrkor och vilka delar som är teamets svagheter med tanke på hur teamet agerar idag. 
 
Ge varje deltagare tio poäng att fördela på styrkor och tio poäng att fördela på svagheter. Använd 
fästbara punkter eller en märkpenna. De kan fördela poängen valfritt bland de tolv komponenterna i 
tillitsmatrisen. 
 
När varje person går fram till de två affischerna för att fördela sina poäng ber du dem berätta för resten 
av teamet varför de har valt just den fördelningen. 

Steg 2: När alla har distribuerat ut sina poäng kommer det vara tydligt vad styrkorna och svagheterna 
i teamet är med tanke på hur teamet agerar idag. Inled en öppen dialog med utgångspunkt från 
resultatet. Fokusera i dialogen på hur teamet ska bygga vidare på styrkorna och minimera svagheterna.  

DIALOGVERKTYG Mitt Teams Nivå Av Tillit
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Steg 3: I slutet av dialogen ber du varje teammedlem berätta vilka av komponenterna i tillitsmatrisen 
som hen har minst kompetens inom och fråga vad hen gör eller kan göra för att förbättra detta. Använd 
arbetsbladet i slutet av övningen.

Den här övningar gör hela teamet ansvarigt för att förbättra tillitsnivån.  

5. Reflektion  15 min 
Be teamet reflektera över följande frågor:
  Vad är det viktigaste du lärt dig och tar med dig från det här mötet?
  Vilka är framgångsfaktorerna för att vi ska få de aktiviteter vi har beslutat om att faktiskt hända?

DIALOGVERKTYG  Mitt Teams Nivå Av Tillit
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Mitt teams nivå av tillit

Tillitsmatrisen
styrkor

Tillitsmatrisen
svagheter

Förslag på aktiviteter som 
ökar nivån av tillit i teamet

ARBETSBLAD Mitt Teams Nivå Av Tillit
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DIALOGVERKTYG Elefanten i Rummet

ELEFANTEN I RUMMET 
Guide för övningsledare

"Elefanten i rummet" (i vissa länder säger man "Älgen på bordet") är en fras som betyder ”de problem 
som vi alla vet finns men inte har modet eller förmågan att prata om”. Dessa frågor eller problem står i 
vägen för både resultat och medarbetarförverkligande och om de lämnas olösta blir de bara värre och 
värre.

Det är viktigt att vi tar itu med dessa tabubelagda problem på ett tryggt men ärligt sätt, så att vi kan byta 
ut de negativa energiläckagen mot mer produktivt arbete och mer harmoniska relationer.
Utifrån vår erfarenhet är det svårt att påbörja den här övningen, men när frågorna väl är ute i det fria 
kommer folk i allmänhet att bli lättade och ha en känsla av att de kan gå vidare.

SYFTE
Ta itu med de problem som orsakas av människor, processer eller policyfrågor och som människor är 
ovilliga eller oförmögna att diskutera själva.

MÅL
Att öka produktiviteten, kvaliteten eller medarbetarförverkligandet genom att rensa bort den 
negativa energi som är i vägen.

DELTAGARE
Idealet är att samtliga teammedlemmar deltar. Om du måste välja en mindre grupp, se då till att gruppen 
består av ett tvärsnitt av teammedlemmarna.

TIDSÅTGÅNG
Övningen kan ta mellan 2 och 4 timmar beroende på storleken och komplexiteten i de frågor som 
uppstår. Du kanske har en känsla av vilka frågorna är innan mötet men var beredd på att vad som helst 
kan komma upp. De här frågorna pratas det inte om och är per definition under ytan, så det kan komma 
överraskningar.

FÖR MER INFORMATION
The Thin Book of Naming Elephants: How to Surface Undiscussables for Greater Organizational 
Success av Sue Annis Hammond och Andrea B. Mayfield.
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FÖRE ÖVNINGEN
1. Förankra beslutet att genomföra övningen i gruppen.
2. Identifiera deltagare och boka mötesrum.
3. Skicka ut en inbjudan minst två veckor före mötet. Kommunicera syfte och mål, när, var och 

deltagare. 
4. Försäkra dig om att mötesrummet är förberett med allt material du behöver.
5. Om du planerar att använda dig av en mötesutvärdering eller reflektion, förbered denna i 

förväg (se sida 172) 
6. Var på plats i god tid, minst 20 minuter innan deltagarna anländer. 
7. Skriv syfte, mål och agenda på ett blädderblock så att alla kan se det under hela mötet.

UNDER ÖVNINGEN
1. Presentera syfte, mål och agenda för mötet. Var tydlig med när du planerar att avsluta och 

fråga alla om de har möjlighet att stanna under hela mötet.
2. Be ledaren att dela med sig av sin personliga syn på hur viktigt det är för varje deltagare att 

tydligt både kunna förstå och aktivt dela med sig under mötet.
3. Introducera övningen genom att berätta om alla steg ni kommer att ta under processen. 

Försäkra dig om att alla förstår övningen. Inse att detta kan vara en svår diskussion så 
sätt grundregler för ärlighet och respekt. Oenighet välkomnas men bara om det görs med 
respekt. Avsätt tillräckligt med tid för frågor och funderingar.

EFTER ÖVNINGEN
1. Hur kommer du att förstärka teamets reflektioner och slutsatser (om det kommit fram 

några) och göra era framsteg synliga, till exempel genom visuella hjälpmedel, frågor, 
bekräftelse etc.?

2. Nu när ni har börjat skapa en gemensam förståelse för personliga värderingar och 
argknappar, se då till att era beteenden och prioriteringar är i linje med till exempel hur ni 
”walk the talk”, dvs. omsätter ord till handling. 

DIALOGVERKTYG Elefanten i Rummet
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DIALOGVERKTYG Elefanten i Rummet

Agenda
(förslag med kommentarer för övningsledaren)

1. Introduktion till övningen    15 min
Gå igenom syfte, mål och agenda. Var öppen för frågor.

2. Individuellt arbete och reflektion  5–10 min
 Dela ut 3 kort eller post-it-lappar till varje deltagare.
 Be dem skriva ner de tre viktigaste sakerna teamet behöver prata om  

 och som det känns okej att prata om. Detta kan göras innan eller under mötet.
 Samla in korten och blanda för att ge viss anonymitet. 

 * Se alternativ 1-3 nedan

3. Prioritering i grupp  15–30 min
 Be gruppen att tillsammans placera korten i en sammanhängande enhet från 

 de mest pratbara till de minst pratbara. (Du behöver bara en vägg och lite maskeringstejp)
 Välj de tre korten som är minst pratbara och låt teamet diskutera dem en i taget.
 Låt gruppen välja vilket av dem som de vill ta itu med först.

4. Gruppdialog   1-2 timmar - Ta pauser när det behövs
 Ge utrymme för både ärlighet och respekt.
 Uppmuntra belysning av ämnet utifrån olika perspektiv.
 Börja tänka på möjliga lösningar.

5. Gruppreflektion 15–20 min
"Vad är det bästa som har kommit fram i vår dialog?"
Skriv rubriken ”Samsyn” på ett blädderblock och notera de olika svaren när de kommer upp. Kontrollera 
svaren och notera när de stämmer överens och delas av flera deltagare. 

 Alternativ 1* 
 Alla skriver sin fråga på ett kort och efter blandning delas korten ut igen och alla läser frågan de  
 fått i sin hand som om den vore deras egen. Även om det är det, ska diskussionen riktas mot själva  
 hemligheten… inte mot personen.
 Alternativ 2* 

 Innan prioritering och genomgång av korten ber du deltagarna att lista de fördelar och nackdelar  
 som de ser för sig själva och för teamet (eller hela organisationen) med att inte ta itu med frågorna.  
 För varje fråga har du ett rutnät med fördelar och nackdelar både personligen och för teamet. Detta  
 ger en stark visuell bild över hur det odiskutabla tynger ner organisationen.
 Alternativ 3* 

 Lägg ut korten under en paus och be alla att läsa de icke pratbara korten när det kommer tillbaka.  
 Efter några minuter, när deltagarna har tagit till sig innehållet, ställer du processfrågorna:
 – Vad har du lärt dig om vår organisation?
 – Vilket pris betalar vi för att ha dessa odiskuterade? 
 – Finns det någon av dessa som bör stanna odiskuterade och varför? 

Därefter börjar ni prioritera och föra dialog.
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FRÅN KONFLIKT TILL KREATIVITET
Guide för övningsledare

Det finns en enorm styrka i mångfald. Ett team bestående av medlemmar med olika 
bakgrund, tro, världsuppfattning, erfarenhet och kompetens kan ge enastående kreativitet  
och resultat. Ibland kan dock dessa skillnader stå i vägen och orsaka konflikter som kväver både 
utveckling och prestation. De mellanmänskliga konflikterna kan dyka upp som kontraproduktiva dialoger 
eller pinsamma tystnader, vilket tar mycket energi och skapar giftiga arbetsmiljöer. Detta i sin tur kan 
hindra gruppmedlemmarna från att delta i medskapandet av framtiden.

Den här övningen har utformats för att låsa upp vår inre förmåga att skapa förståelse för och kopplingar 
mellan olika perspektiv och medvetandenivåer inom team. Den ger oss möjlighet att hantera situationer 
med en delad vision och med gemensamma värderingar.

SYFTE & MÅL
 Att hjälpa teammedlemmarna att gå från konflikt till kreativt samarbete.
 Att utforska varandras idéer, övertygelser och åsikter utan att döma.
 Att utnyttja de olika perspektiv och övertygelser som gruppmedlemmarna har för att skapa  

 nya lösningar. 

TIDSÅTGÅNG
Uppskattad tid för övningen är cirka 2 - 3 timmar.

FÖRE ÖVNINGEN
1. Förankra beslutet att genomföra övningen i gruppen.
2. Läs igenom hela Guide för övningsledare - det bästa är att prova övningarna själv först så 

att du känner till de viktigaste stegen.
3. Boka ett mötesrum. Se till att rummet gör det möjligt att arbeta i par på ett ändamålsenligt 

sätt.
4. Skicka ut en inbjudan minst två veckor före mötet. Kommunicera syfte och mål, när, var och 

deltagare. 
5. Om du planerar att använda dig av en mötesutvärdering eller reflektion, förbered denna i 

förväg (se sida 172).
6. Var på plats i god tid, minst 20 minuter innan deltagarna anländer.
7. Kontrollera att du har skrivit ut arbetsbladen till alla deltagare.
8. Skriv syfte, mål och agenda på ett blädderblock så att alla kan se det under hela mötet.

UNDER ÖVNINGEN
1. Presentera syfte, mål och agenda för mötet. Var tydlig med när du planerar att avsluta och 

fråga alla om de har möjlighet att stanna under hela mötet.
2. Presentera övningen genom att beskriva de olika stegen. Se till att alla förstår övningen. 

Tillval: Dela ut de sju medvetandenivåerna (sida 197). Ge tid för frågor och funderingar.
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3. Beskriv de styrkor och möjliga fallgropar som ett teams mångfald innebär. Använd 
modellen för de sju medvetandenivåerna för att visa att olika människor kan se situationer 
och utmaningar på olika sätt beroende på deras värderingar, övertygelser och världsbilder. 
Till exempel, människor som är starkt fokuserade på nivå 2 kommer att vilja skapa en 
känsla av tillhörighet, delaktighet och harmoni, men kan fastna i konsensus. Människor 
som är starkt fokuserade på nivå 3 vill skapa effektivitet, ordning och prestation, men kan 
glömma att skapa en gemensam vision där gruppmedlemmarna känner sig delaktiga och 
engagerade.

4. Var öppen och mottaglig. Se till att alla får möjlighet att uttrycka sina insikter och lärdomar 
från övningen. Kom ihåg att processen är lika viktig som resultatet.

5. Avsluta övningen med en reflektion följd av vad du förväntar dig bli nästa steg på er resa 
mot att skapa den kultur ni vill ha. 

EFTER ÖVNINGEN
1. Hur kommer du att förstärka teamets reflektioner och slutsatser (om det kommit fram 

några) och göra era framsteg synliga, till exempel genom visuella hjälpmedel, frågor, 
bekräftelse etcetera?

2. Hur kommer teammedlemmarna stötta varandra i att ta nästa steg eller vidta de åtgärder 
som de har identifierat?
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Agenda 
(förslag med kommentarer till övningsledaren)

1. Introduktion till övningen    10 min
Gå igenom syfte, mål och agenda. Var öppen för frågor. 

2. Individuellt arbete och reflektion  20 -30 min
Be deltagarna fylla i arbetsbladen och göra övningarna individuellt. Det här är tid  
och möjlighet för personlig reflektion.

3. Rollspel  30 -45 min
Bilda par eller triader och be deltagarna dela med sig av sina berättelser och insikter. 

4. Reflektion i hela gruppen   30 min
Låt gruppen reflektera över vad som var den huvudsakliga lärdomen 
och vad de tar med sig från den här övningen.
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Process för att förstå och utforma din handlingsplan  
1. Välj en svår arbetssituation (som omfattar verkliga teammedlemmar) som du vill transformera ”direkt  
 efter” denna övning 

2. Beskriv den otillfredsställande responsen som du har fått fram till nu från dina kollegor eller  
 teammedlemmar: till exempel 
 •  Vad är det de förnekar... 
 •  Vad har de visat stort motstånd mot ... 
 •  Vad har de en gång sagt ja till, fast du ser att saker och ting inte går framåt som de ska ... 

3. Beskriv vad du vill ska hända eller vad du vill uppnå med teamet: till exempel 
 •  Jag vill att de ska engagera sig i ... 
 •  Jag vill att de ska uppfylla vad de lovat, i förhållande till ... 
 •  Jag vill se ansvarstagande ... 

4. Tänk på innehållet i ditt senaste samtal med dessa människor, gällande de frågor som nämns i steg 
 2 och 3. 

5. Skriv ner dialogen och beskriv på vilket sätt samtalet påverkar det ni har att åstadkomma  
 tillsammans, det vill säga effekterna som uppstår. Skriv också ner vad de svarar när de inte uppfyller 
 deadlines eller andra krav. 

6. Albert Einstein skrev det berömda " Problem kan inte lösas på samma medvetandenivå som de  
 har skapats". För att transformera den här situationen eller relationen måste du förstå mellan vilka  
 medvetandenivåer konflikten finns, dvs. på vilken nivå av medvetenhet som du och de du är i konflikt  
 med befinner er i dessa konversationer.  

7. Använd de sju medvetandenivåerna (sidan 197) för att identifiera: 
 •  De nuvarande medvetandenivåerna (idéer, tankar, lösningar) som orsakar konflikter eller 
     blockeringar. 
 •  De nödvändiga nivåer av medvetande som gör det möjligt att i samarbete skapa lösningen  
    eller vägen framåt. 

8. När du har din handlingsplan rekommenderar vi ett rollspel för att träna er att använda de nya  
 medvetandenivåerna. 

Instruktioner för att genomföra rollspelet

Roll A:  Du representerar den andra personen (personen du är i oenighet eller konflikt med)
Roll B:  En av dina kollegor representerar dig (och använder din plan och dina anteckningar)
Roll C:  En tredje kollega är observatör (som ger feedback till deltagaren "A" och byter roll med 
deltagare "B" var femte minut) 

ARBETSBLAD Från Konflikt till Kreativitet
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Rollspelets steg Roll
1. Skapa en positiv, icke hotfull, "win - win" atmosfär; Målet är att skapa förtroendefullt 
  engagemang och delaktighet.  Alla 

2. Ge positiv feedback till din teamkollega. Det ska handla om verkliga arbets- B och C 
 och ledningsfrågor som är viktiga för just den personen.   

3. Kommunicera syftet med samtalet, på ett klart och tydligt sätt.  Alla 
 Använd specifika och korta uttalanden och beskriv en sak i taget.  

4. Lyssna aktivt på deras svar utan att värdera dem och identifiera vilken B 
 av de sju medvetandenivåerna som de resonerar och argumenterar från. 

5. Använd öppna frågor för att identifiera på vilket sätt och varifrån de upplever B 
 att hinder uppstår. Hinder som stoppar den resultatuppfyllelse som du strävar efter.  

6. Återge deras svar, för att bekräfta/uppmärksamma den positiva avsikten med deras B 
 nuvarande medvetandenivåer genom att säga:
 "Jag kan se vad du är intresserad av … "
 "Jag uppskattar din oro kring … för att … ". 

7. Kommunicera avsikten med dina önskemål genom att beskriva fördelarna utifrån  
 din kollegas medvetandenivå. 

8. Stäm av era respektive kartor genom att lyfta fram fördelarna med de olika A och B 
 perspektiv som alla i övningen bidrar med.

9. Kontrollera att din kollega förstår "win-win-win" vinster med genomförandet A 
 av den nya samarbetsplanen.

10. Kom överens om hur och när ni ska uppfylla önskemålen/ kraven; Om du stöter  Alla 
 på fler problem, starta om processen igen från steg 4.

11. Avsluta konversationen, fira överenskommelsen och uttryck att du har förtroende Alla 
 för att ni kommer att förverkliga planen inom kort. 

ARBETSBLAD Från Konflikt till Kreativitet

Reflektion över dina upptäckter i den här övningen:
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LÄRANDE I GRUPP
Guide för övningsledare

Bakgrund  
Vi har alla personliga preferenser för hur vi lär oss bäst. Vissa lär sig bäst när de planerar vad de ska 
göra, andra genom att testa och göra. En del lär sig mest genom att reflektera över vad som gjordes och 
ytterligare andra lär bäst genom samarbete med andra utifrån ett gemensamt syfte.

Vad vi alla har gemensamt är att vi som vuxna behöver tid och utrymme för att reflektera och gå igenom 
vad vi har gjort för att kunna ifrågasätta och utveckla våra tidigare övertygelser och invanda principer 
med nya övertygelser och värderingar. Vi upplever ofta att vi inte har tid för reflektion och lärande. 
Lärande i grupp stödjer varje enskild individs lärande dels genom att möjliggöra att alla ser sig själva i 
en utvecklingskurva och dels genom att lärande i grupp minskar tiden det tar att utvecklas och lära var 
och en för sig. Samtidigt ökar och stärker det gruppens förmåga att kollektivt lära och tänka nytt.
 
I en omgivning som förändras i allt snabbare takt är det avgörande att vi är flexibla och utvecklar vår 
förmåga till kollektivt lärande, så att vi kan utveckla vårt beteende i en gynnsam riktning. 

Den här övningen bygger på tre basblock. Vi rekommenderar att du inledningsvis gör de första två 
blocken. Det tredje blocket kan med fördel sedan användas återkommande och regelbundet. 

De tre blocken är:
 1. Förutsättningarna för vår grupps lärande
 2. Lärohjulet och vår grupps lärstilar
 3. Gruppreflektion

Övningen är baserad på “The Fifth Discipline Fieldbook: Strategies and Tools for Building a
Learning Organization”  skriven av Senge, P., Roberts, C., Ross, R., Smith, B., och Kleiner, A.

SYFTE
Att kollektivt förstärka gruppens förmåga till utveckling och lärande.

MÅL
Vid övningens slut bör samtliga ha förmåga att lära av det som händer ”här och nu”.  
Gruppmedlemmarna ska sedan kunna röra sig utanför sina egna komfortzoner, utmana 
rådande övertygelser och genomgå äkta värderingsförflyttningar. 

TIDSÅTGÅNG
Detta kan variera avsevärt. Ibland kan en kort 10-minutersreflektion ge mycket, medan det i andra fall 
kan vara otillräckligt med en hel eller till och med två dagar. Det viktigaste är att skapa ett språk och ett 
sätt att arbeta i gruppen för att uppnå reflektion. Gruppen kommer att behöva både tid och repetition för 
att skapa en kultur för ett gemensamt lärande i gruppen.

Du som ledare måste vara den som avsätter och tilldelar tiden – du behöver prioritera och ge grönt ljus 
att använda tid för reflektion.

DIALOGVERKTYG Lärande i Grupp
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FÖRE ÖVNINGEN
1. Förankra beslutet att genomföra övningen i gruppen.
2. Läs igenom hela mötesguiden – allra bäst är om du gör övningen själv först så att du är väl 

bekant med de olika nyckelstegen i övningen. 
3. Boka mötesrum. Försäkra dig om att rummet gör det möjligt att dela upp er och arbeta i par 

under goda förhållanden
4. Skicka ut en inbjudan minst två veckor innan mötet och kommunicera syfte, mål, när, var och 

vilka som kommer att delta. 
5. Välj de stödbilder du vill använda under mötet. Läs igenom guiden för övningsledare och 

lägg till dina egna noteringar. På www.valuescentre.com/getconnected hittar du förslag på 
bilder. 

6. Försök att vara på plats minst 20 minuter innan utsatt tid. 
7. Skriv syfte, mål och agenda på ett blädderblock så att alla kan se det under hela mötet. 

UNDER ÖVNINGEN
1. Presentera syfte, mål och agenda för mötet. Var tydlig med när du planerar att avsluta mötet 

och fråga alla om de kommer att ha möjlighet att stanna hela mötet.
2. Introducera övningen genom att berätta om alla steg ni kommer att ta under processen. 

Försäkra dig om att alla förstår övningen. Ge tillräckligt med tid för frågor och funderingar
3. Förklara vikten av att förstå de rädslor som undermedvetet driver våra övertygelser och 

handlingar.
4. Att möta och förstå våra rädslor kan vara en mycket personlig upplevelse. Försäkra dig om 

– på ett finkänsligt sätt – att alla ges möjlighet att reflektera och ge röst åt sina insikter och 
lärdomar från övningen. Kom ihåg – processen är lika viktig som resultatet. 

5. Avsluta övningen med en reflektion följd av vad som är förväntas vara nästa steg i er 
kulturutvecklingsresa.  

 Följ den föreslagna agendan:
 Block 1: Förutsättningar för vår grupps lärande

1. Be deltagarna att individuellt reflektera över följande fråga: ”Tänk på ett tillfälle då du lärde 
dig mer på kort tid än någon annan gång. Beskriv situationen, dina tankar och känslor”

2. Dela upp gruppen i par och låt dem dela med sig av sina reflektioner. 
3. Återsamla hela gruppen för en gruppreflektion på frågan: ”Vilka var förutsättningarna som 

gjorde ditt lärande så effektivt den gången?” 
 
Block 2: Lärohjulet och våra lärstilar

4. Rita nedan beskrivna figur på ett blädderblock eller en whiteboard. Börja med att be var och 
en rita samma två axlar och benämningar på ett papper. 1  Be dem först bedöma sig själva 
på skalan ”mer konkret” eller ”mer abstrakt” som person och markera med ”X” vad de anser 
bäst beskriver dem. 

5. Fråga sedan detsamma om ”mer handling” eller ”mer reflektion”?  Markera med ”X” även 
här” 2  och dra en horisontell och en vertikal linje från kryssen och 3  göra ett stort ”X” i 
grafen, se nedan. 

1

2

3

Mer 
handling

Mer  
abstrakt

Mer 
reflektion

Mer  
konkret
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6. Be alla deltagare komma fram och skriva in ”x” i den gemensamma grafen.  Resultatet för 
hela gruppen kan till exempel se ut som i exemplet nedan.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Hitta mittpunkten på vardera axel och rita en vertikal och en horisontal linje därifrån som i 
figuren nedan.

8. Visa och förklara bilden nedan för gruppen och låt dem reflektera på följande frågor:  
• Vad säger det om gruppens lärostil?  
• Vilka är våra styrkor? 
• Vilka steg går vi igenom i vårt dagliga arbete? Tar vi genvägen (den streckade pilen)  
 eller tar vi oss tid för en kollektiv reflektion och gemensam förståelse/bild?  

Block 3: Gruppreflektion
9. Betona skillnaden mellan diskussion och dialog (se sid. 22). Diskussion baseras på påståenden 

och "rätt" eller "fel" medan dialog däremot baseras på övertygelsen att det inte finns ett rätt 
och ett fel.  Bra reflektioner är baserade på dialog med orädda påståenden om vad varje 
gruppmedlem har erfarit i termer av känslor, tankar och lärande. En bra dialog uppstår lättast när 
vi är överens om att vi inte behöver vara överens.

TEAMETS LÄROHJUL

Mer 
konkret

 Mer 
abstrakt

Koordinerad

Gemensam planering

Kollektiv reflektion

Gemensam förståelse

Mer handling Mer reflektion
Bild: Fifth Discipline - Field book
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10. Skriv på ett blädderblock vad du vill att gruppen skall reflektera över. Du kan välja en situation, 
en erfarenhet eller hitta ett eget ämne. Du kan också välja något av exemplen i. Tänkbara 
reflektionsfrågor (sida 170-171). Uppmuntra till förtydliganden och justeringar utifrån det du har 
skrivit. Försök att var specifik beträffande tid och omfattning. 

11. Be samtliga arbeta individuellt i 5 - 7 minuter. De ska reflektera över sina egna känslor, tankar, 
och lärdomar beträffande den valda situationen eller ämnet.

12. Bjud sedan in dem att börja dela med sig. Uppmuntra och ge beröm till alla som delar med sig, 
särskilt i början och under de första reflektionerna för att på så sätt minska rädslor och bygga 
förtroende för processen. Uppmana till att lyssna, prata, respektera och ha ett öppet sinne. 
Fokusera på att utforska och förklara. Styr inte och döm inte. Lita på processen. Välkomna vad 
som än uppstår eller kommer fram.  
 
Summera

13. Reflektera i gruppen kring vilka insikter övningen har gett och hur de kan påverka 
det egna förhållningssättet och ambitioner att stärka färdigheter (titta på de bifogade 
reflektionsfrågorna; ”Teamuppföljning och reflektion” på sid. 172). Skriv upp gruppens 
reflektioner på whiteboard eller blädderblock så att alla ser och kan bygga vidare på varandras 
reflektioner. 

14. Låt gruppen sammanfatta vad de tycker är kritiska faktorer för dem för att få ett klimat som 
främjar lärande i gruppen.  

15. Fråga om alla kan enas om att avsätta mer tid för reflektion i sitt dagliga arbete och på möten. 
Försök även att skapa en överenskommelse för gruppen att följa upp det ni enats om. 

EFTER ÖVNINGEN
1. Skriv och skicka ut minnesanteckningar så fort du kan efter mötet. Bifoga de 

powerpointbilder som du visade (om dessa efterfrågades av deltagarna). 
2. Hur kommer du att följa upp mötet? Det är en bra idé att planera för en uppföljande dialog.
3. Planera för nästa gemensamma reflektion, helst inte alltför långt bort i tid. 

DIALOGVERKTYG Lärande i Grupp
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Agenda
(förslag med kommentar till övningsledaren)

1. Inledning  10 min
Gå igenom syfte, mål och agenda. Var öppen för frågor.

Block 1 (valfritt)
2. Förutsättningarna för vårt lärande 20 – 30 min
Be deltagarna att reflektera individuellt kring sina personliga erfarenheter av lärande. 
Låt dem dela sina reflektioner i par. 

3. Gruppdialog  10 – 20 min
Låt gruppen dela och reflektera kring vilka förutsättningar som gjorde 
att de hade erfarenheter av effektivt lärande.  

Block 2 (valfritt)
4. Lärohjulet och våra lärstilar 10 min 
Be deltagarna att reflektera individuellt kring sina lärstilar i förhållande till 
diagrammet på blädderblocket och enligt de instruktioner du ger. 

5.Gruppdialog  10 – 20 min
Be deltagarna att försöka markera var de anser att deras lärstil 
passer bäst och fortsätt med övningen enligt instruktionerna.  
Reflektera över resultatet. Vilka lärdomar drar vi av bilden? 

Block 3
6. Gruppdialog  20 – 60 min
Skriv ner ett tema eller använd “Open Space” (sida 66) och låt gruppen  
välja det tema som de tycker är viktigast att reflektera över på det här mötet.  
Låt deltagarna börja med individuella reflektioner (5 min), för att sedan dela  
sina reflektioner i gruppen. Skriv upp reflektionerna på ett blädderblock så att alla  
kan se dem. Kom ihåg att syftet är reflektionen, inte att dra slutsatser från det som sägs. 

Summera 
7. Summering och utvärdering av övningen  20 – 30 min
Be gruppen reflektera över vad de har lärt sig och vad de tar med sig av övningen.  
Försök att få till stånd en överenskommelse för hur gruppen ska utveckla 
sin förmåga till lärande i grupp.  

DIALOGVERKTYG Lärande i Grupp
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Möjliga reflektionsfrågor:

Källa: PREERA Consulting
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11. Va5 tyck'r fag ,< VI V>hHv'r G@*&7'r! SU GHr ,< &knU d1 O[j/ig!?

12. Va5 =r d1 789 d'r*/ig'- STv'rk,r #ig?

ARBETSBLAD Lärande i Grupp



172172

1. Va5 =r d1 ?$k.igXKtA I_ h,r l=r+ Iig R d'- h=r Hv%$ng'-?

2. Va5 =r I$< P>/P1K$%.ryc; ,F Hv%$ng'- SU '- Ck,l! 1-5 (5=hög)? K8#ylL'r! I$- Ved[#%$ng 
Oe5 '- D8#m'%t,r. 

3. V$/k! GHrb=<E$ngsfHrClag 7'r I_ g=/l,ndA d'- h=r Hv%$ng'-?

4. V$/k! GHEF=%.%$ng,r h,r I_ g=/l,ndA "}Kt! Kteg Al'r Hv%$ng'-?

5. AnIr! D8#m'%t,r'r. 

Reflektionsfrågor:

ARBETSBLAD Lärande i Grupp
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EFFEKTIV FEEDBACK 
Guide för övningsledaren

Denna övning hjälper teammedlemmarna att vara proaktiva i att skapa ett klimat med positiv feedback 
inom teamet. Ett klimat som kommer att stärka, uppmuntra och motivera teammedlemmarna när de står 
inför olika typer av utmaningar.

Effektiv feedback ska göra det möjligt för mottagaren att, när hen går därifrån, förstå exakt vad hen 
gjorde och vilken inverkan det hade på den andre. När resultatet är så specifikt och så exakt finns det 
en större chans att den som tar emot feedbacken kommer att vara motiverad att börja, fortsätta eller 
sluta med beteenden som påverkar prestationen. (Sloan R. Weitzel: “Feedback that works”)

Denna övning har sitt fokus på ”SBI Feedback model” och bygger på “Ongoing Feedback: How to Get It,  
How to Use It – An Idea into Action Guidebook” utgiven av Center for Creative Leadership.  

Många olika undersökningar har visat att positiv och tydlig feedback är en av de bästa 
prestationsförstärkarna. Det finns också ett alternativ till den här övningen och den heter “Whale Done!” 
och består av en bok, en DVD och träningsmaterial. Vår övning har ett större fokus på det positiva och 
hur man undviker negativ kritik och istället använder "omdirigerande” och "förstärkande" positiv feedback.

“Whale Done!” kommer att hjälpa dina medarbetare att lära sig att bygga tillit, betona det positiva, och 
när ett misstag sker, omdirigera energi för ett mer produktivt utfall. Det är en tydlig metod, som är enkel 
att använda och som hjälper medarbetarna med att upptäcka kraften i positiva relationer och ge dem 
möjlighet att göra mer effektiva val i sitt samspel med andra. (2002, Vision Productions och The Ken 
Blanchard Companies)   

SYFTE
Att förbättra ditt teams kollektiva förmåga att använda positiv och omdirigerande feedback, som 
ett sätt att stärka teamkänslan.

MÅL
I slutet av övningen bör alla vara medvetna om hur deras sätt att ge och ta emot feedback kan  
ha en inverkan på både motivation och prestation hos sina kollegor. En rekommendation är att 
avsluta övningen med en överenskommelse om att alla kommer att sträva efter att tillämpa dessa 
kunskaper i sina dagliga interaktioner.

TIDSÅTGÅNG
Uppskattad tid för denna övning är cirka 1 - 2 timmar.

“

“

DIALOGVERKTYG Effektiv Feedback
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FÖRE ÖVNINGEN
1. Förankra beslutet att göra övningen med gruppen.
2. Läs igenom hela Guide för övningsledaren - det bästa är att göra övningarna själv först så 

att du känner till de viktigaste stegen.
3. Boka ett mötesrum som gör det möjligt att arbeta i par på ett acceptabelt sätt.
4. Skicka ut en inbjudan till mötet minst två veckor innan mötet. Kommunicera syfte och 

mål samt när, var och vem som kommer att vara involverad. Bifoga en beskrivning av SBI 
modellen, som bifogas i slutet av denna övning (sida 176-177) och be dem läsa igenom och 
reflektera över sitt eget sätt att hantera feedback.

5. Välj stödjande bilder att använda på mötet. Se över stödanteckningarna och lägg till egna. 
Du hittar stödjande bilder på www.valuescentre.com/getconnected. Där kan du ladda ner 
kort i fickformat, som du kan skriva ut och dela ut som förstärkningsmaterial.

6. Om du tänker använda en utvärdering eller reflektion i grupp förbereder du det i förväg.
7. Försök att komma minst 20 minuter före alla andra.
8. Skriv syfte, mål och agenda på ett blädderblock så att alla kan se dem under hela mötet.

UNDER ÖVNINGEN
1. Följ den föreslagna agendan på sidan 175.
2. Samla hela gruppen för gruppreflektion.
3. Låt gruppen reflektera över vilka insikter övningen har gett, hur den kan bidra till deras 

egen kompetens gällande feedback och till deras ambitioner att stärka kompetensen 
ytterligare (se förslag på reflektionsfrågor i övningen Lärande i grupp. 
Skriv upp teamets reflektioner på whiteboard eller blädderblock så att alla ser och kan 
bygga vidare på varandras reflektioner.

4. Låt teamet sammanfatta vad de ser som kritiska faktorer för dem för att få en mer öppet 
och positivt feedbackklimat.

5. Fråga om alla kan komma överens om att tillämpa riktlinjerna för feedback i sitt dagliga 
arbete och interaktioner. Försök också att komma överens om hur man ska följa upp de 
överenskomna intentionerna t ex genom att planera ett uppföljningsmöte eller som en del 
av individuella utvecklingssamtal, utvecklingssamtal etc.

6. Dela ut, om du har skrivit ut dem, korten i fickformat som en påminnelse om vikten av tydlig 
och positiv feedback.

EFTER ÖVNINGEN
1. Skriv och skicka ut minnesanteckningar så fort som möjligt efter mötet. Bifoga de bilder du 

visade (på begäran av någon av deltagarna).
2. Se till att du följer upp din del av överenskommelsen. Om du är ledare för teamet, notera 

vad du har lärt dig från dina framsteg i arbetet med effektiv feedback. OBS! Speciellt 
viktigt är att du som ledare "walk the talk", visar vägen och arbetar aktivt med feedback.  
Bekräfta dina medarbetare när du ser att medarbetare gör rätt, när du ser dem ge varandra 
feedback.

3. Bygg in feedback som ett normalt sätt att arbeta i din vardag. 

DIALOGVERKTYG Effektiv Feedback
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Agenda 
(förslag med kommentar till övningsledaren)

1. Introduktion 10 min
Gå igenom syfte, mål och agenda. Var öppen för frågor.

2. Reflektion i smågrupper 10 – 30 min
Be deltagarna välja en partner att dela sina funderingar/slutsatser/oro 
gällande feedback med enligt arbetsbladet (sidan 176-178), som de har läst före mötet. 

3. Gruppdialog 30 – 60 min
Gör en presentation av innebörden och nyttan med en effektiv återkoppling. 
Låt gruppen reflektera över vad som presenterats och dela sina åsikter 
om vad de skulle vilja ta med till teamet. 

4. Överenskommelse 10 – 30 min
Utifrån era reflektioner och lärdomar, vad har ni kommit fram till tillsammans? 
Kom överens i teamet om att följa de grundläggande principer gällande feedback, 
som anges på korten i fickformat. 

5. Reflektion  10 – 20 min
Be gruppen reflektera över vad som var den viktigaste lärdomen  
och vad de tar med sig från den här övningen.

DIALOGVERKTYG Effektiv Feedback
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The SBI Feedback model

Genom feedback från andra får vi veta hur vi beter och 
hur det går för oss. Feedback kan användas i vardagen för 
att se om vi uppfyller förväntningar. Om du har satt upp 
utvecklingsmål, förstärker feedbacken de ändringar som 
du gör och uppmuntrar dig att fortsätta. Om du har ett nytt 
jobb hjälper feedbacken dig att förstå om du lär dig de 
färdigheter som är nödvändiga för arbetet.

Vi måste dock vara proaktiva och skapa ett positivt 
feedbackklimat. Det är en del av vår kulturresa.

Vi rekommenderar att du använder Center for Creative Leadership's 
"SBI Modell" (Situation, Behaviour, Impact). Fritt översatt: Situation, beteende och effekt/påverkan. 
 
Modellen:
 • Ger ett ramverk för att strukturera information.
 • Hjälper oss att ge feedback som är specifik och hjälpsam.
 • Är ett säkert sätt att ge feedback.

Modellen är mycket enkel och därför lätt att komma ihåg och att använda. När du ger feedback på 
det här sättet beskriver du situationen då själva beteendet inträffade, sedan själva beteendet som du 
observerade och slutligen beskriver du konsekvenserna som beteendet hade på dig eller gruppen.

 Situation: Var och när uppstod det konkreta beteendet? 
 "Under vårt möte i dag när vi diskuterade de ekonomiska förutsättningarna för vårt nya projekt …"

 Beteende: Vilka egenskaper, observerbara handlingar, verbala och ickeverbala beteenden  
 behöver förändras eller förbättras? 
 "Du avbröt mig flera gånger …"

 Påverkan: Vilka är konsekvenserna av beteendet? Vilken inverkan har det på andra människor? Är 
beteendet effektivt? Ineffektivt? 
 "Det fick mig att känna att du inte var intresserad av vad jag sa. Det fick mig att känna som om  
 du inte uppskattar det jag försökte bidra med. Jag tror att detta påverkade gruppens beslutsprocess  
 mycket eftersom den missade viss strategisk information."

2. BETEENDE Vilka är de egenskaper och observerade handlingar, verbala och icke-verbala beteenden, behöver förändras eller bli  förbättrade?

1. SITUATION:  Var och när  
gjordes det  specifika beteendet?

3. PÅVERKAN Vilka är konsekvenserna av beteendet? Vilken påverkan har beteendet på andra personer?  Vad kan dessa tänka eller känna? 

SBI Feedback model

Källa: Center for Creative Leadership.
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Att göra och inte att göra när du tar emot feedback 

Utvärdera feedbacken
 Noggrannhet: Vem ger feedback? Vilken avsikt har hen med feedbacken? Hur mycket respekterar  

 du hens åsikt? 

 Värde: Har feedbacken något värde för dig eller inte? Kan den vara till hjälp för dig?  
 Vill du veta mer? 

 Betydelse: Vad tänker du göra åt det?

Källa: Center for Creative Leadership. Ongoing Feedback: How to Get It, How to Use It –  
An Idea into Action Guidebook. www.ccl.org

 

Att Göra
 Låt personen avsluta det hen säger
 Ställ klargörande frågor
 Be om detaljerna om de inte tillhandahålls
 Var uppmärksam på dina icke-verbala svar
 Be personen om alternativ till att ditt 

 beteende
 Respektera dem som inte vill ge dig feedback
 Tacka personen för att hen hjälper dig  

 

Gör inte
 Bli inte defensiv eller försök inte förklara ditt  

 beteende
 Avbryt inte den andra personen
 Var inte rädd för tystnad eller pauser
 Få inte den som ger dig feedback till att  

 försvara sin åsikt
 Be inte bara om feedback från dem som du  

 vet kommer att ge dig positiv förstärkning
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1. H&r �! g'r I_ GBeIbac; .$/0 I$n! k@/leg2r (c) ,nIr!? 

2. Va5 =r "2rm,/+ 2rs,k'- GHr I$- GBeIbac;? PrNt,.i2-, ,<$tyd'r, V1B'nd'-, &t7B'ndA? 

3. V$/k'- tym ,F GBeIbac; cE&k,r I_ �XK+ gA? P(K$.$F, "eg,.$F, 8mI$Eig'r,ndA? 

4. Va5 hT/l'r Iig .$//b,W!, d1 ?$/0 säg! P$nIr,r Iig ^T- ,< gA GBeIbac; �,rA? 

Reflektionsfrågor kring din egna feedbackskicklighet.

5. H&r k=%%s d1 "=r I_ sJ=/F GTr GBeIbac;? H&r ?$/0 I_ ,< d1 Ck! gN .$/0 Iig?
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FRUKTBARA DISKUSSIONER 
Guide för övningsledaren

Denna övning hjälper teammedlemmar med att göra sina tankeprocesser transparenta och få upp 
antaganden till ytan och eventuellt utmana dem. Övningen bidrar också till att ta en närmare titt på källor 
till oenighet.

Övningen är baserad på "The Fifth Discipline Fieldbook: Strategies and Tools for Building a Learning 
Organization” av Senge, P., Roberts, C., Ross, R., Smith, B., and Kleiner, A.

SYFTE
Att höja ditt teams kollektiva medvetenhet om konsekvenserna av fruktbara diskussioner i det dagliga 
arbetet.

MÅL
I slutet av övningen bör alla vara medvetna om vilken påverkan deras beteende i en diskussion  
kan ha på resultatet och hur man kan uppnå ett bättre resultat. En rekommendation är att avsluta 
med en överenskommelse att alla skall att sträva efter att tillämpa dessa färdigheter i framtida 
möten.

TIDSÅTGÅNG
Uppskattad tid för denna övning är cirka 1 - 2 timmar.

FÖRE ÖVNINGEN
1. Förankra beslutet att göra övningen med teamet.
2. Läs igenom hela Guide för övningsledaren - det bästa är att prova övningarna själv först så 

att du känner till de viktigaste stegen.
3. Boka ett mötesrum som gör det möjligt att arbeta i par på ett godtagbart sätt.
4. Skicka ut en inbjudan till mötet minst två veckor innan mötet. Kommunicera syfte och mål 

samt när, var och vilka som kommer att vara involverade. Bifoga en beskrivning av vad vi 
menar med en "Fruktbar diskussion" (sida182-184). Be dem att läsa igenom och reflektera 
över sina egna erfarenheter.

5. Välj stödjande bilder att använda på mötet. Se över stödanteckningar och lägg till egna. Du 
hittar förslag på bilder på www.valuescentre.com/getconnected. Där kan du också ladda 
ner kort i fickformat, som du kan skriva ut och använda som förstärkningsmaterial.

6. Om du tänker använda en utvärdering eller reflektion i grupp förbereder du det i förväg 
(sida 172).

7. Försök att komma minst 20 minuter före alla andra.
8. Skriv syfte, mål och agenda på ett blädderblock så att alla kan se dem under hela mötet.  

DIALOGVERKTYG Fruktbara Diskussioner
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UNDER ÖVNINGEN
1. Följ den föreslagna agendan på sidan 181.
2. Dela in teamet i par och låt dem dela sina funderingar/slutsatser/bekymmer med sin 

partner.
3. Samla teamet igen för gruppreflektion.
4. Låt teamet reflektera över vilka insikter övningen har gett, hur det kan påverka 

deras tänkesätt och ambitioner att stärka sin kompetens (titta på de föreslagna 
reflektionsfrågorna i övningarna Lärande i grupp, se sidan 172). 
Skriv ner teamets reflektioner på en whiteboard eller ett blädderblock så att alla ser och kan 
bygga vidare på varandras reflektioner.

5. Låt teamet sammanfatta vad de anser vara avgörande för dem för att få ett ännu mer 
fruktbart diskussionsklimat.

6. Fråga om alla kan komma överens om att tillämpa dessa riktlinjer i sitt dagliga arbete och 
möten. 
Försök också att komma överens om hur man ska följa upp de överenskomna intentionerna 
till exempel genom att planera ett uppföljningsmöte eller som en del av individuella 
utvecklingssamtal, belöningar, diskussioner etc.

7. Dela ut, om du har skrivit ut dem, korten i fickformat som en påminnelse om vikten av 
fruktbara diskussioner.

EFTER ÖVNINGEN
1. Skriv och skicka ut minnesanteckningar så fort som möjligt efter mötet. Bifoga de bilder du 

visade (på begäran av någon av deltagarna).
2. Se till att du följer upp din del av överenskommelsen. Om du är ledare för teamet, notera vad 

du har lärt dig utifrån dina framsteg i arbetet med fruktbara diskussioner.
3. Följ upp med en reflektion om ert diskussionsklimat inom 2 - 4 veckor för att se till att ni alla 

börja träna och leva efter er överenskommelse om fruktbara diskussioner. Gör justeringar i 
överenskommelsen om det behövs.

DIALOGVERKTYG Fruktbara Diskussioner
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Agenda 
(förslag med kommentarer till övningsledaren)

1. Introduktion  10 min
Gå igenom syfte, mål och agenda. Var öppen för frågor. 

2. Reflektion i smågrupper  10 – 30 min
Be deltagarna välja en partner och dela sina funderingar/slutsatser/oro 
med utifrån arbetsbladet "Vad är en fruktbar diskussion?" (sida 182–184). 
 
3. Gruppdialog 30 – 60 min
Gör en presentation av innebörden och nyttan med med sig av. 
Låt gruppen reflektera över vad som har presenterats och dela med sig av  
sina åsikter om vad de skulle vilja ta med till teamet. 

4. Reflektion  10 – 20 min
Be gruppen reflektera över vad som var den viktigaste lärdomen  
och vad de tar med sig från den här övningen.

DIALOGVERKTYG Fruktbara Diskussioner
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Vad är en fruktbar diskussion?

I en fruktbar diskussion har teamet för avsikt att avsluta diskussionen med ett beslut, nå en 
överenskommelse eller fastställa prioriteringar. Fruktbar diskussion innehåller några av de metoder som 
används vid ”action learning” och dialog, men är alltid fokuserat på en aktuell uppgift. Den hjälper ett 
team att lära sig göra sina tankeprocesser transparenta, få upp antaganden till ytan och utmana dem 
samt att titta närmare på källor till oenighet.

Den viktigaste delen av en fruktbar diskussion är att teammedlemmarna förbinder sig till att följa 
följande punkter: 

1. Vara uppmärksam på sina avsikter. Det är viktigt att varje medlem i teamet förstår vad 
hen vill åstadkomma i diskussionen. Om du inte är villig att påverkas, vad är syftet med 
samtalet? Var tydlig med vad du vill och vilseled inte andra angående dina avsikter.

2. Balansera påverkan med nyfiket undersökande.  Om detta inte sker kommer teamet 
bara att sitta och lyssna på varandras ståndpunkter. Medlemmarnas antaganden kommer 
inte upp till ytan, än mindre ifrågasättas. När det blir så kommer de ärliga tankarna upp till 
ytan i hallen efter mötet.

3. Skapa en gemensam definition. Om folk förstod att ord är symboler och har olika 
betydelser för olika människor, då skulle alla ta reda på vad andra menar med vad de säger 
och det skulle bli mycket färre missförstånd. Om du vill skapa en gemensam förståelse 
är det mycket viktigt att använda ett tydligt och exakt språk och att ifrågasätta vad som 
egentligen menas - vad är meningen bakom orden? När ni talar om ordens betydelse, 
kommer ni att komma närmare en exakt definition, som alla kan enas om.

4. Använda sin självkännedom som en resurs. När du känner dig förvirrad, arg, frustrerad, 
undrande eller besvärad i ett möte, fråga dig själv följande frågor: 
a. Vad tänker jag?  (paus) 
b. Vad jag känner?  (paus) 
c. Vad vill jag i denna stund?  (paus) 

Du kommer ofta att landa i en insikt om teamets antaganden eller dina egna funderingar. Dessa kan du 
sedan diskutera med teamet.

Fruktbar diskussionHur du ska lyssna i en fruktbar diskussion(eller när som helst)1.  Sluta prata. Du kan inte lyssna om du talar.
2.  Se saker ur andra personers synvinkel.3.  Titta, agera och var intresserad.4.  Beakta det ickeverbala beteendet, så som kroppsspråk.

5.  Avbryt inte.
6.  Lyssna mellan raderna efter implicita åsikter och explicita sådana.7.  Tala bara jakande medan du lyssnar.8.  För att säkerställa att du förstår, återge de huvudsakliga poängen som den andra personen just har berättat i samtalet.9.  Sluta prata, alla andra tekniker för att lyssna beror på det!

Källa: The Fifth Discipline - Field 1994 

Fruktbar Diskussion

1  Vara uppmärksam på mina avsikter.

 Vad vill jag ha ut av det här samtalet? Är jag villig att 

låta mig påverkas?

2.  Balansera påverkan med nyfiket undersö-

kande.
 Vad gjorde att fick du här uppfattningen? Vad menar 

du med denna uppfattning?

3. Skapa en gemensam definition.

 När vi använder termen _________ , vad är det vi 

egentligen menar?

4. Använda min självkännedom som en 

resurs.
 Vad tänker jag? Vad känner jag? Vad vill jag i detta 

ögonblick?

5  Upptäcka dödlägen.

 Vad är det vi är överens om och vad vi inte är överens om?

Att bana väg för en fruktbar diskussion

1. Skapa en fristad för deltagarna.

2. Se till att ni har öppenhet och tillit varje gång.

3. Uppmuntra och belöna nya perspektiv.

4. Planera dagordning, tid och innehåll.

Källa: The Fifth Discipline - Field 1994 
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5. Upptäcka dödlägen. När teamet verkar ha "kört in i en tegelvägg", ställ frågor som "Vad 
kan vi enas om och vad vi är oense om?" och "Kan vi precisera källan till vår oenighet?". 
Källor till oenighet faller ofta in i en av fyra kategorier: 
a. Fakta – Vad har hänt? Vad är "hårddata"? 
b. Metod – Hur ska vi göra det vi behöver göra? 
c. Mål – Vad är vårt mål? 
d. Värden – Varför tycker vi att det måste ske på ett visst sätt? tror vi på? 
 
Att komma överens om källan till oenighet tillåter ofta människor att lära sig mer om 
situationen, klargöra antaganden och sedan gå vidare. 
 
Tre saker kan hjälpa teamet när detta händer: 
a. Lyssna på idéer som om det var första gången som de yttras. Arbeta på att vara öppen 
  för nya idéer. 
b. Betrakta varje persons "mentala modell" som en del av ett större pussel. Titta på frågorna 
 utifrån den andra personens perspektiv. 
c. Fråga dig själv (och alla andra): "Vad behöver vi göra för att gå vidare?"

 
På korten Fruktbar diskussion i fickformat finns nio sätt att förbättra lyssnande i fruktbara diskussioner 
(eller när som helst)! 

Källa: Senge ,P., Roberts, C, Ross, R., Smith, B. och Kleiner , A. (1994).
The Fifth Discipline Fieldbook : Strategier och verktyg för att bygga en lärande organisation.
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2.  M$%%s '- K$.u,.i2- dU I_ l=#nadA L O�A (c) I_ s! .$/0 Iig sJ=/F "D1 h=r 6,r L cr! (c)  
 k2%K.E&D.$F+ O�A". 
 • V$/k'- K$.u,.i2- 6,r d1? 
 • Va5 h,nIladA O�1 89, 6a5 Kth5 SU Kp>0? 
 • H&r 3l'F I_ $%3l,nda5? 
 • Va5 gJ2rdA dL! O�A sU ^,mgTngKE$k+? 

1.  Va5 h,r d8#$n'r,+ dA O�'- I_ d>/tag$+ R &nd'r d'- 7'nXKtA OTnad'-? 
 D>b,<, I4C*&gi2- >/l'r Ii,log? V$/k'- STv'rk,- hadA I4C*&gi2%CD/$m,t1  
 SU te,m1s \rNt,.i2n'r (c) QN&/t,+? 

3. V$/k! $nI$viIu>/l! (c) k@/l>D.$F! GHrmåg2r V>hHvs GHr ,< GU IE$vn! (c) ^&ktb,r! 
 I4C*&gi2n'r R 6Tr! O�'-?

Reflektionsfrågor kring dina egna erfarenheter. 
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KULTURRAPPORT
Guide för övningsledaren

Kultur upplevs ofta som något immateriellt och subjektivt som vid ett första intryck kan anses vara svårt 
att mäta på ett objektivt och påtagligt sätt. Det underlättar om vi tittar på kulturen för vad det är, något 
som växer och utvecklas genom dialog och lärande, och undviker tankesättet att varje form av mätning 
måste vara rationell och numeriskt. Dessutom måste vi finna olika sätt att uppmärksamma och följa 
upp utvecklingen under vår resa för att växa vår önskade kultur. Detta verktyg ger den möjligheten. 
Det bygger på de kollektiva dialoger och åtgärder som vi har gjort för att växa vår önskade kultur 
under de senaste 2-3 månaderna. Själva processen att 
ta fram rapporten synliggör det vi upptäckt och lärt oss 
av dessa aktiviteter och dialoger. Den belyser också de 
insikter och slutsatser som vi kommit fram till vid analys av 
olika typer av åtgärder som vi har gjort under de senaste 
månaderna. Liksom vilka perspektiv och slutsatser vi har 
hittat i undersökningar som medarbetarengagemang, 
värderingsundersökningar, kundundersökningar, etcetera. 
Den innehåller också våra slutsatser om huruvida vår 
önskade kultur växer i den strategiska och önskade 
riktningen eller ej, samt vad vi har för avsikt att göra för att 
fortsätta att ta hand om och/eller förbättra vår kultur.

Ansatsen till i detta verktyg bygger på Kolb’s lärande hjul, med anpassade frågor om vår kulturresa. 
Verktyget riktar sig i första hand till chefer och ledare som leder den kulturella förflyttningen i ett team 
eller en organisation.

SYFTE
Att skapa en gemensam bild av statusen på vår nuvarande kulturresa genom sammanställning av 
aktiviteter och dialog.

MÅL
En skriftlig två sidor lång rapport som visar status i vår nuvarande kultur och som vi kan 
kommunicera med vår styrgrupp/styrelse samt våra medarbetare.
Kulturrapporten består av:
• aktiviteter
• mätningar och reflektioner
• strategiska anpassningar
• korrigerande åtgärder/verktyg

Tillvägagångssättet nedan beskriver hur du och ditt team kan skapa rutiner för att beskriva din kultur 
utveckling på kvartalsbasis. Till skillnad från traditionella rapporter det ger den dig och ditt team också 
ett sätt att förstå och lära av er utveckling, inte bara rapporterar din status.

Säkra 
Riktningen

Skapa 
Dialog

Uppföljning 
& 

Reflektion

Daglig Anpassning

DIALOGVERKTYG Kulturrapport
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STARTA PROCESSEN
1. Förankra beslutet att arbeta med kvartalsvisa kulturrapporter i din ledningsgrupp. Kom också 

överens med din ledning eller styrelse hur detta kommer att se ut samt varför och hur det ska 
göras.

2. Definiera vem som skall vara ansvarig för framtagandet av kukturrapporten samt vilka 
som bör delta. Rapporten måste ägas av chefen för teamet, eller enheten, och ska vara en 
naturlig del hur gruppen följer upp övriga resultat. Rekommenderat är att ni börjar med att din 
ledningsgrupp tar fram rapporten under det första året för att förstå vad det innebär och vilket 
värde den skapar, innan ni delegerar uppgiften till någon annan.

3. Se till att Kulturrapporten är en del av ert nästa resultatuppföljningsmöte. Avsätt minst 1- 2 
timmar.

4. I förberedelserna inför mötet, se till att du identifierat vilka åtgärder som har gjorts under den 
senaste tiden och har svar på följande frågor i de olika delarna av rapporten: 

Skapa Dialog
• Vad har gjorts för att skapa och utveckla er förmåga att ha fokuserade dialoger  
 kring din önskade kultur, samt vår vision, mission och värderingar? Det kan vara  
 framtagning av utbildningar, workshops, förstärkningsmaterial och så vidare som  
 stimulerar till samtal och förmåga att utveckla vår samsyn.
• Vilka förändringar har gjorts i er "sociala struktur" för att göra det lättare för alla att  
 bete sig och agera i enlighet med den önskade kulturen och värderingarna?

Daglig anpassning
• Vilka workshops, utbildningar, informationsmöten och andra möten med dialog har  
 genomförts för att främja och odla din önskade kultur och värderingar? Det kan vara  
 såväl planerade formella evenemang som informella eller oplanerade händelser  
 som ägt rum..
• Vad har varit syfte och mål med dessa aktiviteter? Vilka eller hur många har varit  
 delaktiga och när ägde, och äger, de rum?

Uppföljning & reflektion
• Vilka mätningar har gjorts under den senaste tiden som kan ge oss en förståelse för  
 våra egna samt våra viktiga intressenters uppfattningar om vår kultur?
• Det kan vara attitydundersökningar, mätningar av medarbetarengagemang,  
 undersökningar av värderingar eller andra bedömningar som visualiserar vårt klimat  
 och trivseln hos våra medarbetare.
• Det kan vara kundnöjdhetsundersökningar eller leverantörs- och partnermöten där vi  
 synliggjort graden av tillfredsställelse och uppfattningar om vårt beteende och  
 prestanda i relationerna med våra externa intressenter.
• Det kan också vara resultat och slutsatser från andra regelbundna möten,  
 reflektioner och inlärningstillfällen som genomförts.

Säkra riktningen
• Vilken är vår önskade kultur, värderingar och/eller beteendenormer som vi har  
 definierat och kommit överens om för att växa och utvecklas?
• Vilka beteenden och attityder behövs för att nå våra långsiktiga strategiska ambitioner  
 och kortsiktiga planer?

DIALOGVERKTYG Kulturrapport
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5. Förbered en presentation (eller ett utkast till kulturrapport) som kan användas på ditt 
kvartalsmöte. Skicka ut materialet före mötet så att alla kan komma bättre förberedda vara 
mer fokuserade på reflektioner och slutsatser.

DEFINIERA OCH SKRIV DIN KULTURRAPPORT
1. Innan du börjar bearbeta all insamlad data, se till att påminna dig själv om syftet och målet 

med en kulturrapport.
2. Utse någon som tar anteckningar. Vi rekommenderar att ni synliggör vad som sägs och 

beslutas under mötet, antingen på ett blädderblock, en whiteboard eller en datorskärm. 
Detta kommer att göra er dialog och diskussioner öppnare och mer fokuserad. Dessutom 
kan du lättare fånga essensen av er reflektion och skriva in den på er kulturrapport i slutet 
av mötet.

3. Arbeta igenom er insamlade data steg-för-steg och börjar med avsnittet Skapa Dialog.
4. Se till att de uppgifter som samlats in för alla avsnitt återspeglar en korrekt och ärlig bild av 

er verklighet under den senaste perioden. Gör justeringar om det behövs.
5. Titta på den totala bilden och genomför en reflektion (kom ihåg att reflektion bör baseras 

på dialog och inte diskussion) genom att fråga dig själv: 
• Vad är du stolt och glad över? 
• Vad kan vi lära oss, eller vad har vi lärt oss av våra erfarenheter av denna övning? 
• Vad skulle vi vilja göra annorlunda framöver?

6. Fokusera på avsnittet Uppföljning & Reflektion och fråga dig själv: 
• Vad blir tydligt för dig/oss när vi ser resultatet av våra olika mätningar? 
• Finns det några mönster eller teman som vi kan identifiera som hjälper oss att förstå  
 dynamiken i vår kultur bättre? 
• När man tittar på vad vi har gjort eller inte gjort i Skapa Dialog och avsnittet  
 Daglig anpassning, finns det några nya insikter eller lärande som vi ska lägga till i  
 vårt Uppföljning & reflektion avsnitt?

7. Var särskilt uppmärksam på avsnittet Säkra riktningen och fråga dig själv: 
• Finns det något som vi behöver förstärka, göra annorlunda eller lägga till, för att bättre 
kunna växa vår önskade kultur och värderingar?

8. Avsluta er reflektion genom att läsa era noteringar och slutsatser och kom överens om vad 
som bör eller inte bör vara med i den officiella rapporten.

9. Skriv er kulturrapport. Den bör inte vara längre än två sidor. Se exempelmall (sida 188-189).

KOMMUNIKATION AV KULTURRAPPORTEN
1. Kom överens inom ledningsgruppen hur och till vem ni vill kommunicera er kulturrapport. 

Målet är att använda kulturrapporten för att kommunicera vår kulturutveckling till vår 
ledning eller styrelse, och internt till alla medarbetare.

2. Kommunikationen av den skriftliga rapporten bör kompletteras med en kort reflektion som 
involverar och chefer och medarbetare i den kulturella utvecklingen.

3. Med tiden kan det vara värdefullt att göra en genomgång av er utveckling under en längre 
tidsperiod, till exempel ett år. Detta skulle kunna ske genom att läsa de fyra senaste 
kulturrapporterna och sedan ha en reflektion över vad vi kan se och lära av den samlade 
bilden.

DIALOGVERKTYG Kulturrapport



188 189

KULTURRAPPORT

1.  SKAPA DIALOG

2.  DAGLIG ANPASSNING

Sättet vi hanterar och utvecklar och utveckla vår kultur kan presenteras i fyra olika steg. 
Varje steg har sin egen inriktning och syfte, men med stark påverkan på varandra. Vi presenterar 
dem som ett kontinuerligt rullande hjul. Rapporten är följaktligen strukturerad i enlighet med detta. 

Skapa Dialog: Utveckla nya strukturer och metoder för aktiva 
dialoger om vår kultur för att nå våra strategiska fokusområden.
Daglig Anpassning: Dagliga aktiviteter och fokuserade dialoger 
som pågår för att främja vår önskade kulturutveckling.
Uppföljning & Reflektion: Vad vi mäter och lär av våra nuvarande 
kultur- och resultatuppföljningar.
Säkra Riktningen: Definierade fokusområden som behöver 
stärkas baserat på våra uppföljningar och reflektioner.

ARBETSBLAD Kulturrapport
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KULTURRAPPORT

3.  UPPFÖLJNING & REFLEKTION

4.  SÄKRA RIKTNINGEN

ARBETSBLAD Kulturrapport
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KREATIVT SINNE
Guide för övningsledaren

Kreativt sinne är en meditationsteknik som ger dig möjlighet att utöka din medvetenhet.
Vi uppmanar dig att ta dig tid att koppla ihop din kropp, tanke, ande och själ. Denna meditation har 
potential att hjälpa dig att uppnå en optimal nivå av medvetande för varje given situation och få tillgång 
till din inre visdom för att kunna skapa nya möjligheter. 

SYFTE
Att genom individuell meditation sakta ner dina hjärnvågor för att få tillgång till din inre visdom.

MÅL
Nå en bättre förståelse, tydlighet och kreativitet samt att slappna av och läka din kropp, själ och 
ande.

FÖRE MEDITATIONEN

 Var tydlig med dina avsikter. När du bjuder in andra till att göra denna meditation var då tydlig 
 med syfte och mål. En del människor kan misstolka syftet med en inbjudan till meditation.  
 Fördelarna med meditation för dig i din yrkesroll är helt enkelt:  

 Att du saktar ned dina hjärnvågor och därmed lättare får tillgång till ditt kreativa sinne.

 Att du saktar ned dina hjärnvågor för att ta itu med en stressande situation.

 Att du varvar ned för att läka din kropp, själ och ande, vilket kommer att förbättra din individuella  
 förmåga att hantera utmanande och svåra situationer.

 Du kan ladda ner det ”Creative Mind” meditationen gratis på 
 www.valuescentre.com/getconnected i MP3-format.

INFÖR MEDITATIONEN
1. Hitta en plats där du kan vara ostörd i minst 25 minuter.
2. Sätt dig i en bekväm ställning med händerna vilande på knäna.
3. Använd en dator med högtalare eller hörlurar alternativt en mp3-spelare för att spela upp 

meditationen.
4. Lyssna och följ instruktionerna.
 
Tips: Ta med papper och penna så att du efter meditationen kan skriva ner vad som blivit tydligt för dig.

DIALOGVERKTYG Kreativt Sinne - Meditation
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Inledningen till meditationen hjälper dig att lugna, läka och slappna av i din kropp, själ och ande. Som 
stöd kan du bekanta dig med några av de ord som används i instruktionerna.

forehead

temple

eyes

cheeks

jaw

tongue

lips

neck

shoulder

arms

fingertips

spine  

back

chest

torso

stomach

hips

pelvis

thighs

knees

calves

ankles

feet

panna 

tinning

ögon 

kinder 

käke 

tunga 

läppar 

hals 

skuldror 

armar 

fingertoppar 

ryggrad  

rygg

bröst 

bål

mage 

höfter 

bäcken

lår 

knän 

vader

anklar 

fötter
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ARBETSBLAD Kreativt Sinne - Meditation

Varför göra Kreativt Sinne - meditationen?

Forskare har kunnat mäta de elektriska impulser som hjärnan genererar. Dessa impulser kallas 
hjärnvågor. Hjärnvågor, liksom alla vågor, mäts på två sätt. Det ena som mäts är frekvensen, dvs. 
hastigheten hos de elektriska impulserna. Frekvens mäts i cykler per sekund (cps eller Hz). Det andra 
som mäts är amplituden, dvs. styrkan i hjärnvågorna.  
 
Hjärnvågor varierar från 0,5 cps till 38 cps och kategoriseras i fyra frekvenser: beta, alfa, theta och delta. 
Var och en av dessa förklaras nedan.

BETA hjärnvågor är de snabbaste frekvenserna från 14-38 cps. Beta är ditt normala tanketillstånd, din 
aktiva medvetenhet och dina tankeprocesser. Utan beta skulle du inte kunna fungera tillsammans med 
andra.

ALPHA hjärnvågor är den avslappnade och frikopplade medvetenheten, i visualiseringen, i det 
sensoriska bildspråket och i lätta drömmar. De sträcker sig mellan omkring 9-14 cps. Alfa är porten till 
meditation och bereder en bro mellan det medvetna och det undermedvetna.

THETA hjärnvågor är det undermedvetna. De sträcker sig från cirka 4-8 cps. Theta hjärnvågor inträffar 
under drömmande sömn samt även under djup meditation. Theta ger också speciella upplevelser, såsom 
kreativ inspiration eller stunder av andlig förbindelse. 

DELTA hjärnvågor är ditt undermedvetna i viloläge från cirka 4 cps ned till 0,5 cps. De kan dock 
även förekomma i kombination med andra hjärnvågor i ett vaket tillstånd och verkar då som en form 
av radar för att, på den djupaste undermedvetna nivån, förstå saker som vi inte kan förstå genom 
tankeprocesser. Deltavågor är närvarande när vi upplever intuition, empatisk förståelse och instinktiva 
insikter.

Kreativt sinne är den term som används för att beskriva när alla egenskaper hos de olika 
hjärnvågornas frekvenser kombineras. Dessa kombinerade mönster av hjärnvågor kan märkas vid 
”speciella upplevelser” och i alla former av kreativitet och högpresterande. Det är ett mönster av 
hjärnvågor som delas av de människor som når högre medvetandetillstånd. Mönstret uppstår även i 
det ögonblick då ett problem löses, eller en insikt uppnås. En "aha-upplevelse”. Då kombineras Delta-
vågornas intuitiva, empatiska radar, Thetavågornas kreativa inspiration, personliga insikt och andliga 
medvetenhet, Alfavågornas överbryggningskapacitet och avslappnade frikopplade medvetenhet samt 
Betavågornas utåtriktade uppmärksamhet och förmåga att processa medvetna tankar.

Tekniken som används för det kreativa sinnet är fokus på andningen. Du fokuserar enbart på 
andningen, både när du andas in och när du andas ut. Om du blir medveten om en tanke, då erkänner 
du helt enkelt tanken och flyttar sedan tillbaka ditt fokus på dina andetag. Förekomsten av tankar 
kommer att minska och din inre tystnad kommer att öka, vilket innebär högre potential för ökad visdom, 
kreativitet och andlig upplevelse.

Vetenskaplig forskning visar att en avslappnad kropp är det första steget till att uppnå ett avslappnat 
sinne. En guide till fysisk avslappning ingår i introduktionen till meditation. Med regelbunden träning 
kommer du att kunna slappna av nästan omedelbart när du förbereder dig för meditation. Dessutom 
kommer du, så småningom, att kunna söka igenom din kropp för spänningar och när du hittar dem, 
fokusera på att få dessa specifika muskelgrupper avslappnade.
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ÖVRIGT MATERIAL OCH REFERENSER

Författare Titel  

Richard Barrett Liberating the Corporate Soul  
 Building a Values-Driven Organization  
 The New Leadership Paradigm  
 Love, Fear and the Destiny of Nations  
 What My Soul Told Me  
 The Values Driven Organisation  

Ken Blanchard Whale Done

Joseph Campbell The Hero with a Thousand Faces

Centre for Creative Leadership Ongoing Feedback: How to Get It, How to Use It – 
 – An Ideas into Action Guidebook

Stephen M.R. Covey  Speed of Trust

Sue Annis Hammond,  The Thin Book of Naming Elephants:  
and Andrea B. Mayfield How to Surface Undiscussables for Greater  
 Organizational Success

Laura Joffe Numeroff  If You Give a Mouse a Cookie

Dewitt Jones  DVD “Celebrate What’s Right with the World” 

David Kolb  Source of Learning & Development

Jim Kouzes and Barry Posner The Leadership Challenge

James P. Lewis  Team-Based Project Management

St Lukes  Innovative Resources 

Project Management Institute Code of ethics and professional conduct

Carl Rogers On becoming a person

Tony Schwartz, Catherine McCarthy Manage Your Energy, Not Your Time

Peter Senge, Richard Ross, The Fifth Discipline Fieldbook 
Bryan Smith, Art Kleiner, 
Charlotte Roberts

Dr Seuss  Lencioni: 5 dysfunctions of a team  
 I can read with my eyes shut 
 Horton hears a who

Will Shutz  FIRO: A Three-Dimensional Theory of 
 Interpersonal Behavior

Rajendra S. Sisodia,  Firms of Endearment 
David B. Wolfe  
and Jagdish N. Sheth

Murray Stein  Transformation

Bruce Tuckman  Developmental sequence in small groups

Sloan R. Weitzel  Feedback That Works

John Whitmore  Coaching for Performance

Ken Wilber A brief History of Everything

Web sites
Barrett Values Centre www.valuescentre.com 
The New Leadership Paradigm http://tnlp.valuescentre.com
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Tack!

Vi vill uttrycka vår djupaste uppskattning 
och tack till Volvo IT för att vi får använda  
oss av era erfarenheter och verktyg som  
en bas i den här boken. Vi skulle vilja rikta  
ett speciellt tack till Per Hellsten 
(kulturnavigator) och Sasha Hamilton 
(projektledare) för era skriftliga bidrag  
till den första upplagan av den här boken.

Vi vill även rikta ett hjärtligt tack till 
alla kollegor på Barrett Values Center 
samt konsulter i nätverket för Cultural 
Transformation Tools (CTT), som har stöttat 
och gett oss goda råd och feedback genom 
hela skrivandeprocessen. Den här boken 
skulle aldrig ha blivit till utan er och den  
tid vi har tillbringat tillsammans i olika 
workshops och dialoger.

TOR ENEROTH
Network Director at Barrett Values Centre since 2010.
Culture Manager at Volvo IT between 2000 - 2011. 
Between 1984 and 2000 he was manager and internal  
consultant for such areas as quality, change management, 
Leadership development and culture at Mölnlycke AB and SCA 
AB. Co-author of the book “The Dynamics of Change”.  
tor@valuescentre.com 
www.valuescentre.com

NIRAN JIANG
Director at the Institute of Human Excellence. Previously a 
university professor and corporate executive, she has been a 
management advisor, facilitator and coach to aid personal and 
organisational transformation for the past 15 years. 
niran@ihexcellence.org 
www.ihexcellence.org

PLEUNTJE VAN MEER 
Founded the Synnova network in 2002. 
Operates globally as executive (team)coach and partner for 
businesses to implement whole systems change. She focuses 
on improving business impact by creating better connections, 
strengthening the culture and clarifying strategic alignment.  
p.vanmeer@synnova.com
www.synnova.com

PHIL CLOTHIER 
CEO at Barrett Values Centre since 2007. Opened the  
European operations for BVC in 2001 and until 2007 led  
the Cultural Transformation Tools global training program.  
Previous background in both social care and information  
communications technology. 
phil@valuescentre.com
www.valuescentre.com 

HÉCTOR INFER
Managing Partner at Transform Action Spain. Lead the  
development and deployment of Business Units in 16 countries 
of Latin America and Spain, working from HQ’s in USA & UK, and 
Regional Centres of Brazil, Argentina and Mexico.  
As an independent consultant, he has implemented Cultural 
Transformation Processes in organisations in Europe and  
Latin America since 1990. 
hinfer@transform-action.net 
www.transform-action.net

Everyone are certified trainers in Culture Transformation Tools (CTT).  
For more information go to www.valuescentre.com
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