FÖRändring
LYCKAS, LYCKAS INTE... TILL ATT LYCKAS VARJE GÅNG

Förändring är roligt, utvecklande och berikande för såväl privatpersoner som verksamheter och hela samhällen. Eller, är det så att bara ordet förändring väcker mindre positiva
känslor och minnen. Tyvärr får ordet många gånger oförtjänt vara synonymt till misslyckanden, motgångar och misstag. Ja, förändring innebär inte automatiskt förbättring.
Om vi lyckas eller inte lyckas, är däremot inte en slump.
Omvärlden förändras snabbare än någonsin och vi behöver hjälpas åt att tänka nytt och möta nya utmaningar.
För att göra det måste vi ta vara på hela vår gemensamma styrka och fånga all den kompetens som ﬁnns
i en organisation. Det är förändringskompetens, träning och erfarenhet som gör skillnaden. Förmågan att
göra förändringsprocessen enkel skapar effektivitet. Mia bygger föreläsningar som hjälper att lägga en grund
för att bygga kompetens inom ﬂera områden, däribland hur vi genomför förändring. Mia har hjälpt företag,
organisationer och myndigheter genom både frivilliga och ofrivilliga förändringar. Det som alltid har varit
gemensamt är att det skett med en känsla av kontroll, med Nycklar till framgångsrika förändringar är inte
många, men väldigt kraftfulla. För förändringskompetens är inte statiskt, det är något vi tränar upp både
som individ och verksamhet.
I ROLLEN SOM FACILITATOR ÖPPNAR MIA UPP PROCESSER OCH SKAPAR DELAKTIGHET. Förändring måste ske
genom alla plan, i synk. Annars skapas det en dissonans som får vissa att känna sig förbisedda, andra utsatta.
Mia hjälper dig att inte bara i ögonblicket driva en fungerande förändringsprocess, men även att se och
förstå hur den kan tas vidare. Förberedelse, genomförande och hur du lägger grunden för fortsatt förändring är alla lika viktiga. För förändring kommer alltid behövas och det är det som gör det möjligt att bli
bättre. Mia som föreläsare ger förståelse, insikt och svar på hur vi alla kan lära, vara delaktiga och bidra till
förändringar på ett framåtriktat och energifyllt sätt.

Oavsett om du är intresserad av föreläsningar, en facilitator eller någon med förmågan att se möjligheter
är det bara att höra av dig. Vi svarar så snart vi kan.
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”Vi på Bostads AB Mimer anlitar Mia
för att förbereda ledare och medarbetare inför en kommande ﬂytt och
då aktivitetsbaserat arbetssätt. Mia
träffar cheferna varannan månad ett
år innan ﬂytt och medarbetarna lite
då och då. Senast vid vår medarbetarkonferens. Mia är fantastiskt duktig
på att inspirera och motivera. Hon är
också väldigt skicklig på förändringsledning genom värderingar. Mias
förmåga att anpassa upplägg och
det hon förmedlar efter målgrupp och
situation är knivskarp. Vi är mycket
glada för vårt ﬁna samarbete.”
WIVECKA LJUNGH
HR OCH KVALITETSCHEF PÅ MIMER

”Mia är konkret, genuin och hennes budskap är
genomarbetat. Hon är angelägen om att bidra till
att det blir ”snurr” på värdegrundsarbetet så att
det leder till en förändring i organisationen. Många
var de chefer som gick från dagarna med en positiv
känsla och ett stort engagemang att på hemmaplan ta tag i arbetet med att låta kommunens
värdegrund genomsyra arbetet i kommunen.”
MARIE-LOUISE LINDH
ENHETEN FÖR CHEF- OCH LEDARUTVECKLING, HR STABEN.
UPPSALA KOMMUN

”Under mer än tio års tid har jag anlitat Mia
i vårt förändringsarbete. Hon har drivit processer med alla våra medarbetare och hjälpt oss
att få vårt värderingsarbete att bli en naturlig
och framgångsrik del i vår affärsutveckling och
vårt kvalitetsarbete. Mia har en bländande
förmåga att skapa engagemang. Dels genom
inspirerande föreläsningar men också genom
att ständigt hitta nya infallsvinklar i utvecklingsprocesser.”
HÅKAN BERG
VD, HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

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.
www.miahultman.se

+46 70 534 95 57

mia@miahultman.se

