
Föreläsningen ett värdefullt medarbetarskap utforskar mer än 
bara en verksamhets värderingar, vad de är, och den naturliga 
kraft de har till att få medarbetare att kunna agera själva.
Tillsammans med Mia Hultman sätts strålkastarljuset på hur levande värderingar, 
en lockande vision och en stark kultur skapar tydliga ansvarsgränser som 
ger möjligheten för alla att växla upp för att få ut allt av den otroliga med-
abetarkraft som redan fi nns i verksamheter.

UTAN MEDARBETARE SOM BLÅSER LIV i tingen hjälper inte 
ens de fi naste rummen, havsutsikten eller gymmet med den 
nyaste utrustningen. Du som medarbetare besitter makten 
att måla ert varumärke i de vackraste av färger och skapa en 
känsla och ett möte som gör att era kunder vill tillhöra och 
komma tillbaka, oavsett vad som händer. Med samma makt 
kan du solka ner ert varumärke och säkerställa att kunden 
aldrig mer kommer tillbaka. Då spelar det ingen roll hur 
mycket reklam eller produktutveckling ni lägger pengar på. 
Var rädd om den makten och använd den på bästa sätt!
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”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 refl ekterande och mingel. 
Jag hörde många positiva kommentarer från 
deltagarna.”
MARGARETA ÖST   
NORRKÖPINGS KOMMUN

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 för-
ändringsarbete har lett till stora framgångar för både verksamheter och individ. 
Genom att skapa förståelse för hur värderingar både internt och externt 

formar verksamheten, med arbetare 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. 
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”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 engage-
mang 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

”Vi anlitade Mia för en föreläsning 
inför våra 2 000 medarbetare i syfte 
att förtydliga varför vi ska defi niera 
företagets nya värderingar. Mia läste 
på om vårt företag, stämde av inne-
håll i förväg och satt med under vår 
konferens för att kunna anpassa 
sin presentation och ytterligare öka 
dess relevans. Seriöst, engagerat och 
uppskattat. På ett personligt, varmt 
och mycket konkret sätt lyckades hon 
mycket väl med att visa vad värder-
ingar är, hur de påverkar vår vardag 
och arbetssituation för oss själva, våra 
kollegor och patienter/kunder.”
REBECCA FREDRIKSSON  
KOMMUNIKATIONSCHEF, FOLKTANDVÅRDEN


