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Discover what truly matters



Hur många här...

...tror att organisationskulturen är 
avgörande för att prestera optimalt 

tillsammans och nå våra mål?



Hur många här...

...tycker att vi har den 
organisationskultur vi borde ha 

för att prestera optimalt tillsammans 
och nå våra mål?



Hur många här...

... tycker att DU har tillräcklig 
förståelse och kunskap för att bygga 

er önskade kultur?



Hur många här...

... skulle vilja ha en bättre 
förståelse och kunskap för att bygga 

er önskade kultur?



Forskningsstudie 
2015

Human Captial Trends Survey 
2016

Culture and Change Management Survey 
2016

Board Directors Survey 
2016

Human Captial Trends 
2016

”Kulturen är viktig för att förbättra värdet av organisationen” 91%

”Kulturen är extremt viktig för högsta prestation” 72%

”Kulturen är av fundamental betydelse” 86%

”Kulturen är kritisk för att nå framgång...” 84%

”Kulturen är viktig eller mycket viktig...” 86%
Förstår sin kultur... 28%

..är duktiga på att utveckla en önskad kultur. 12%

Kulturen behöver en total förändring 51%

Kulturen är helt i linjen med strategin 32%

Kulturen är var den borde vara 5%

Chefers svar om organisationskulturen...

Styrelsens ansvar/mäta kulturen 51%



Varför?!
Ökat 

engagemang

Lägre 
kostnader

Mer 
lönsamt

Attraktiv 
arbetsgivare

Effektivare

Bättre 
service

Glada 
kunder

Hög-
presterande

Frigöra vår 
fulla potential

Ökad 
trivsel

Kul

Nöjda 
medarbetare

Innovativare



”Vi måste implementera 
en ny kultur...”



”De (personalen) måste 
ändra attityd för att vi skall 
lyckas med förändringen...”



”Vi har problem, så vi 
behöver en ny struktur 

/ ett nytt system...”



”IKEA har en bra kultur, 
vi kopierar den...”



”Det är bäst om vi gör 
förändringen snabbt...”



”Vi jobbar redan med våra 
värderingar! De finns i vår 

fina tryckta broschyr...”



Växa önskade kultur – Rullande  3 månaders plan
Ledarskapsåtagande

Personlig medvetenhet och anpassning i ledningen 

Ledningens engagemang och ”Leva som vi lär”

Styrelsens involvering och engagemang

Alla chefers engagemang och delaktighet

Organisation och stöd
Kulturambassadörer (alla chefer, inkl. ledningen)

Kultur ”lotsar” (Internkonsulter)

Definiera och växa en attraktiv och livskraftig kultur
Etablera gemensam Vision och Mission

Mäta befintlig kultur – se, förstå och möta medarbetares behov

Dialoger för att identifiera önskade normer för beteende

Bestämma generell plan för transformation att växa önskad kultur

Etablera verktyg och stöd för daglig påminnelse/samtal för önskad kultur

Strukturell anpassning
Säkra att alla viktiga beslut är värderingsbaserade  

Anpassa HR; Rekrytering, Utvecklingssamtal, Prestationsuppföljning, etc.

Förstärkningsmaterial (Internt kommunikationsmaterial)

Uppföljning och lärande
Kvartalsrapport (Från team till Ledningen) 

Reflektion och lärande av erfarenheter – Fånga “Best Practice”

Uppmärksamhet, Firande & Belöningar

Daglig återkoppling – feedback

Rullande 3 månaders plan: Fokus, aktiviteter, vem, när

Fokus nästa 3 månader

Datum: 16 November 2017

=  Idé, ej beslut att starta 

=  Beslut, men ej startad

=  Startad / Pågående

=  Klar / Fungerar

=  Kris / Åtgärdas snarast!!



Mänskligt system

KOLLEKTIVINDIVID

OBJEKTIV
Synligt 

SUBJEKTIV
Osynligt

Nivå av kompetens,
beteende, prestation

Personlig mognad
Samarbetsförmåga

Ledarskap

Gemensamma värderingar 
Attityder som begränsar 

Delad strategisk vision

Källa: Ken Wilber Miljö

Strukturer, system 
produkter, utrustning,

resultat



Vilka svar finns i 
våra värderingar?

Vad är en 
värdering?



Stadier av utveckling

Själv-
förverkligande

Integrera

Tjänande

Intern
samstämmighet

”Oberoende”

Personligt 
bemästrande

”Beroende”

Extern
samstämmighet

”Ömsesidigt beroende”

Överlevnad

Anpassning

Differentiera

Individualisera

Tillit

Rädsla

Kärlek

Fysiska behov

Emotionella behov

Mental behov

Själsliga behov



Nivåer av medvetenhet

Göra skillnad

Service 
till mänskligheten

Överleva

Självkänsla

Intern
samstämmighet

Transformation

Relation





Vi vet vårt uppdrag, och vem vi är till för 3

• Lagstyrd verksamhet 3 

• Göteborgarna i centrum 2 

• Likabehandling 2 

Vi bryr oss 6 

• Empati 6 

• Engagemang 5  

• Aktivt ansvarstagande 4  

• Kommunikation 2 

Vi arbetar tillsammans 4

• Helhetssyn på människan 6  

• Samverkan med andra verksamheter 4 

• Göteborgarens delaktighet och samskapande 4 

Vi tänker nytt 4 

• Förändring och utveckling inom ramen för våra 
resurser och uppdrag 4 

• Öppenhet och utrymme för olikheter 5 

Fyra förhållningssätt

OBS! Endast en tolkning av Tor Eneroth från BVC

Hållbar stad – öppen för världen

Intern
samstämmighet

Göra skillnad

Service 
till mänskligheten

Överleva

Relation

Självkänsla

Transformation



Mänskligt system

KOLLEKTIVINDIVID

OBJEKTIV
Synligt 

SUBJEKTIV
Osynligt 

Nivå av kompetens,
beteende, prestation

Personlig mognad
Samarbetsförmåga

Ledarskap

Gemensamma värderingar 
Attityder som begränsar 

Delad strategisk vision

Källa: Ken Wilber Miljö

Strukturer, system 
produkter, utrustning,

resultat

Personliga Önskade

Yttryckta

Nuvarande



Ledare sökes!

Vi söker en tillitsfull och engagerad
person med helhetssyn och tydligt 
ansvarstagande.
Någon med vilja att göra skillnad/
något betydelsefullt.
Du kan samarbeta och samverka på 
ett lyhört sätt med positiv attityd, 
gärna med humor/ glädje!



engagemang
tar ansvar
humor/ glädje
helhetssyn
ansvar
samarbete/samverkan
lyhördhet
göra skillnad/något betydelsefullt
positiv attityd
tillit och förtroende

Personliga Nuvarande

byråkrati (L)
stuprörsmentalitet (L)
hierarki (L)
kortsiktighet (L)
förvirring (L)
kontroll (L)
medborgarperspektiv
kostnadsjakt (L)
miljömedvetenhet
målstyrning

Entropi
38%



Uttryckta

Vi vet vårt uppdrag, och vem vi är till för
Lagstyrd verksamhet
Göteborgarna i centrum
Likabehandling

Vi bryr oss
Empati
Engagemang
Aktivt ansvarstagande
Kommunikation

Vi arbetar tillsammans
Helhetssyn på människan
Samverkan med andra verksamheter
Göteborgarens delaktighet och samskapande

Vi tänker nytt
Förändring och utveckling inom ramen för våra resurser och uppdrag
Öppenhet och utrymme för olikheter

engagemang
tar ansvar
humor/ glädje
helhetssyn
ansvar
samarbete/samverkan
lyhördhet
göra skillnad/något betydelsefullt
positiv attityd
tillit och förtroende

Personliga



familj
humor/ glädje
omtanke
respekt
vänskap
tillit
entusiasm
engagemang
kreativitet
ständigt lärande

www.valuescentre.com/pva

Personlig Värderingar (PVA)
Personliga

500 000 svar sedan 2012

Vad säger dig detta 
resultat om våra behov 
som människa?

http://www.valuescentre.com/pva


gemensamma värderingar
medarbetarengagemang
tillit och förtroende
ekonomisk stabilitet
samarbete/ samverkan
helhetssyn
etik/ god moral
anställdas hälsa
innovation/ nytänkande
långsiktighet

byråkrati (L)
stuprörsmentalitet (L)
hierarki (L)
kortsiktighet (L)
förvirring (L)
kontroll (L)
medborgarperspektiv
kostnadsjakt (L)
miljömedvetenhet
målstyrning

Nuvarande Önskade

Entropi
38%Vad detyder dessa 

värderingar för dig/er?

Hur ser det ut när vi lever 
dem som bäst?

Vad kan JAG/VI göra 
för att få dem att växa?

Hur yttrar de sig 
i din vardag?

Hur mycket av din tid 
ägnar du åt dessa ord?

Vad kan JAG/VI göra 
för att minimera dem?



Sverigestudien 2017 - Storgöteborgsområdet offentlig sektor

förvirring (L)
ständigt lärande
byråkrati (L)
kortsiktighet (L)
lagarbete
skyller på varandra (L)
engagemang
hierarki (L)
håller inne information (L)
gemensamma värderingar
göra skillnad/något betydelsefullt
makt (L)
professionalism
resultatinriktat

anställdas hälsa
erkännande av anställda
ekonomisk stabilitet
ständigt lärande
öppen kommunikation
balans hem/arbete
engagemang
jämlikhet
kvalitet
lagarbete

Entropi

30%

familj
ansvar
humor/ glädje
ärlighet
medkänsla
balans hem/arbete
engagemang
positiv attityd
anpassningsbarhet
effektivitet

www.sverigestudien.se

http://www.sverigestudien.se/


Mänskligt 
ledarskap
Medvetet 
ledarskap

Värdebaserat
ledarskap



De bästa ledarna fokuserar på värderingar
som skapar intern samstämmighet

engagemang
kontrollerande (L) (L)

ambitiös

resultatfokuserad

krävande (L)

erfarenhet

målfokuserad

auktoritär (L) (L)

humor/glädje

makt (L)(L)

engagemang
positiv attityd

tillgänglighet

lagarbete

trovärdig

integritet

ansvarstagande

kundtillfredsställelse

entusiasm

rättvisa

Baserad på 360° ledarutvärdering av100 ledare från 19 länder (2008-2010).

Låg entropi 

ledare (0-6%)
Hög entropi

ledare (21%+)

Intern

samstämmighet

Själv-

känsla



Ledarens medvetenhet skapar kulturen!

KOLLEKTIVINDIVID

OBJEKTIV
Synligt

SUBJEKTIV
Osynligt

Personlighet
Prestation och beteende

av individen/ledaren

Karaktär
Värderingar 

och övertygelser

hos individen/ledaren

Kultur
Gemensamt syfte, 

vision och värderingar

inom organisationen

Struktur
System, struktur och resultat

av organisationen

2 4

1 3



KOLLEKTIVTINDIVIDUELLT

OBJEKTIV
Synligt

SUBJEKTIV
Osynligt

Mitt teams 

nivå av tillit
Sid 152

Värderingar 

och önskat 

beteende i team
Page 123

Elefanten i 

rummet
Sid 157

Leadership

Values

Assessment

Viktiga 

frågor
Sid 69

Knyt samman 

strategi och 

kultur
Sid 109

Från CVA

till handling
Sid 129

Värderingar 

i handling
Sid 143

Individual

Values

Assessment

Dialogverktyg för önskad kultur



1. Styrkor/svagheter

2. Delge dina tankar – varför?!

3. Förbättra - vad/hur?

4. Vad kan DU göra?

Mitt teams nivå av tillit

Individuellt:

I grupp:



Bilder av vår tillit







Tack!
Discover what truly matters


