
ett värdefullt ledarskap
FRAMTIDENS LEDARSKAP VÄXER GENOM VÄRDERINGAR

Ledaren är nyckelspelaren för att skapa en miljö där alla får plats, utrymme att växa och bidra 

med sina unika förmågor. Mia lyfter fram fundamentet i det som krävs för att nå dit och hur 

värderingar blir ett tydligt och starkt redskap. Resultatet blir en effektivare, målorienterad 

arbetsplats med en livfylld och stark värderingskultur. 

Vi kan inte spå in i framtiden, men vi kan göra val som påverkar vår framtid. Mia lyfter upp 

och skapar en dialog kring vad som krävs för att vara en framtidsledare. 

Föreläsningen, ett värdefullt ledarskap.

En ledare ska driva sin verksamhet mot vinst och finansiell framgång, om det kan vi vara 

överens, men ett bra ledarskap innebär så mycket mer. Ledarskapet börjar, precis som den här 

föreläsningen, med dig. Du får byggstenarna att bygga en stadig ledarplattform som får dig att 

växa inte bara som person, utan också som en värdefull ledare. Allt för att kunna njuta av 

vinden när det blåser både med- och motvind, för blåser gör det runt en ledare.
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Strålkastaren sätts på det som skapar ett tydligt och tryggt 

ledarskap som ger utrymme för att motivera, utmana och 

skapa förutsättningar för medarbetarna att växa. 

Du kan förvänta dig konkreta tips att ta med, inspiration, 

aha-upplevelser och stor delaktighet.



MIA HULTMAN är en av Sveriges främsta värderingsexperter. I sitt arbete

som coach för större förändrings- och värderingsprocesser är hon en idé och 

kunskapsgivare till verksamheter med fokus på identitetsutveckling.

Under 25 års tid har hon genomfört omfattande utvecklings- och 

värderingsprocesser i organisationer. Hennes styrka är att driva processer som 

leder, stödjer och bidrar till att besvara frågan hur? för ledningsgrupper såväl 

som för medarbetare.

Mia Hultman är föreläsare, facilitator och utbildare. Hennes föreläsningar

och utbildningar berör och väcker tankar och idéer som går att omsätta i

varje deltagares vardag.

2009 debuterade Mia Hultman som författare och har idag skrivit tre böcker varav en är översatt till 

engelska. Mia har också genom åren genomfört långsiktiga projekt med en rad stora verksamheter, 

du finner både referenser, beskrivning av dessa processer och info om böckerna på Mias hemsida.

” Jag har haft förmånen att arbeta med Mia under en längre period. Hon 

har lärt mig väldigt mycket om mycket, inte minst om värderingsstyrt 

ledarskap. Att lyssna på Mia ger så mycket energi och glädje och hon har en 

speciell förmåga att skapa klarhet och tydlighet, att plocka fram och peka på 

väsentligheter i ledarskapet. Ett möte med Mia känns alltid så äkta och ger 

dessutom glädje och sätter igång lusten att förändra. I den organisation jag 

verkar har hon gjort viktiga avtryck hos väldigt många.” 
LENA NYBERG-COLLIN HR-CHEF, HEMTEX ” Mia delar alltid generöst med sig av sin 

positiva energi och mångfacetterade 

erfarenhet i ett medvetet budskap som kan 

översättas till din ”vardag”. Hennes 

erfarenhet av att föreläsa och nå fram samt 

hennes skicklighet att läsa in och möta både 

individer och grupper där de befinner sig gör 

mig lugn som beställare. Mia lyckas med 

konsten att sortera, visualisera samt skapa 

värde och förflyttning inom ledarskap likväl 

som  medarbetarskap.”
RINA JACOBSSON HR-CHEF, UC

”I föreläsningar, utbildningar och i möten med grupper 

är Mia professionell och samtidigt personlig och 

närvarande. Hennes stora erfarenhet från näringslivet 

och sporten gör att hon har mycket av dela med sig av, 

alltid på ett spännande och pedagogiskt sätt. Passionen 

för värderingar lyser igenom och inspirerar!”
LOUISE DAHLÉN SYSTEMBOLAGET
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