
#metoo – vår framtid tillsammans 

#Metoo var för många en ögonöppnare, för andra den första 
chansen att öppna upp och prata utan att känna sig utpekad. Få 
lämnades oberörda både i Sverige och internationellt. Alla var medvetna 
om att det fanns ett problem, men få var förberedda på hur många som 
drabbats. Medarbetare och chefer, döttrar och flickvänner, systrar och 
föräldrar. Det fanns inte en enda bransch som inte var drabbad. Många 
verksamheter fick ett uppvaknande, vissa fick till och med en kalldusch. 
Värderingar och förmågan att identifiera och förhindra måste bli bättre. 
Så hur går vi vidare? 
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Förändringsarbete med genus i fokus är för många 
verksamheter svåra. Det känns obekvämt, det finns de som 
känner sig utelämnade. Som expert avdramatiserar Mia och visar 
just att det är vad det borde vara – en positiv förändring, inte ett 
erkännande att man misslyckats. För många tror att det räcker med 
ett utskick, ett par möten par år där man diskuterar könsroller och 
hur man bör agera mot varandra på arbetsplatsen. Men det är just 
den fokusen på ”värdegrund” som Mia jobbar för att avveckla. 
Istället måste verksamheter arbete mot en värdekultur. Värderingar 
är inget som är isolerat från den övriga verksamheten, utan något 
som påverkar allt. De ska inte lyftas, de ska redan vara en del av de 
strukturer som byggs upp. 
 
Det låter komplicerat, det låter utmanande. Det är det.  
Men det är just det som Mia vill hjälpa er med.  
 
 



” Tack för ditt kloka, lugna och engagerande framförande hos oss i går.  
Jag är mycket nöjd med dagen liksom vår kommundirektör. Det blev på en helt 
rätt nivå med blandningen av föreläsning, eget reflekterande och mingel. Jag 
hörde många positiva kommentarer från deltagarna.”  
MARGARETA ÖST, HR, NORRKÖPINGS KOMMUN.  ” 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 

” Mia ger en färgstark och innehållsrik föreläsning som 
ger bestående och användbara verktyg för att 
arbeta med värderingar och medarbetarskap – både 
på strategisk och praktisk nivå. 
Hennes långa erfarenhet och förmåga att skapa 
koncept och konkreta arbetssätt skapar engagemang 
och en klar bild av arbetet framåt. Vi kan 
direkt ta med oss hennes arbetssätt i vår vardag!” 
MARIA GRUDÉN, CEO, GREAT PLACE TO WORK 
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Med över tjugo års erfarenhet av värderings- och förändringsarbete kallas  
Mia Hultman ”värderingarnas rockstar”. Som en av Sveriges främsta experter på 
värderings- och utvecklingsarbete, har Mia arbetat med kunder som adidas, 
Systembolaget och Preem. 
  
I sitt arbete som föreläsare, facilitator och författare är hon otroligt uppskattad, dels för 
sin expertis men även för hennes förmåga att blanda aha-upplevelser från vardagen, 
egna erfarenheter med sin gedigna och breda kompetens inom området. 

Mias förmåga att konkretisera och skapa resultat genom värderings- och förändringsarbete har lett till stora 
framgångar för både verksamheter och individ. Genom att skapa förståelse för hur värderingar både internt och 
externt formar verksamheten, medarbetare och kundkretsen har Mia hjälpt stora företag och organisationer att 
driva sin egna positiva förändring, framgång och implementera bestående resultat. 
   
Som författare med fokus på förändring och värderingar har Mia skrivit tre böcker med olika perspektiv som 
utgångspunkt. Som Mia själv formulerar det: Det är inte en värdegrund, utan en värdekultur. En värdekultur 
driver sig själv vidare, skapar värde och öppnar upp för möjligheten att utvecklas. 	

MIA HULTMAN  
	


