
Bygga en värdegrund
Hemligheten bakom värderingarnas betydelse i framgångsrika verksamheter

Föreläsningen, Bygga en värdegrund

Mias föreläsning ’Bygga en värdegrund’ tar upp kopplingen mellan en stabil värdegrund och 

ett starkt varumärke.  Belyser den interna kraften som finns att hämta från en verksamhet med 

levande värderingar, hur man tar fram och arbetar med sin värdegrund och om den direkta 

kopplingen till de ekonomiska vinster det ger. 

Föreläsningen ger inspirationen och förståelsen som krävs för att ta sina värderingar ”från 

papper till hjärtat”!

WWW.MIAHULTMAN.SE +46 70 534 9557     mia@miahultman.se

En värdefull handbok

Det finns ingen manual för alla de situationer vi 

ställs inför varje dag på arbetet – vid varje tillfälle 

måste vi blixtsnabbt avgöra vad som är rätt eller fel. 

Om en verksamhet har gemensamma, uttalade och 

levande värderingar blir beslutet enkelt och rätt 

eftersom vi kan hämta svaren där ifrån. Då blir inte 

beteendet slumpmässigt utan ett genuint 

bemötande oavsett kund, kollega eller situation. 

Det ger utrymme för trygghet och utveckling och 

visar vägen mot framgång!



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.
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Föreläsningsreferenser

adidas Stora Sköndal

Berghs School of communication Ambea

Norrtälje kommun Kustbevakningen

KTH, World values day CTT International Conference

Systembolaget HSB

Hemtex Älvdalen kommun 

SATS Vård Skåne


