Transformera
kulturer
i större
organisationer
Viktiga lärdomar, övningar och fallstudier
Av Tor Eneroth & Ashley Munday

Tänk dig en arbetsplats där det finns
positiv energi i luften, där allt görs
för att förbättra kundupplevelsen,
där innovation och kreativitet flödar
och där man enkelt anpassar sig till
oförutsedda omständigheter, där
ledningen arbetar tillsammans mot en
gemensam vision av framgång, och
där människor verkligen bryr sig om
varandra, känner sig sedda, erkända
och stöds inom organisationen.
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Kulturer som dessa skapas inte över en natt. De bildas inte av
politik, rutinbeskrivningar eller definierade nyckelfaktorer, så
kallade Key Performance Indicator (KPI). I högpresterande
kulturer är värderingarna kända och efterlevda, uppdraget
känt och accepterat, och nivån av rädsla är låg. Det är
kulturer där anställda kan ta med sig sina övertygelser och
värderingar till arbetet och där det finns en gemensam
syn, i hela organisationen, att de har rätt kultur för att vara
högpresterande.
Vår avsikt med detta dokument är att ge en introduktion till hur man kan transformera kulturer i större
organisationer, de med mer än 1000 anställda. Vi har vid ett flertal tillfällen sett hur organisationer lyckats

VARFÖR
TRANSFORMATION?
En kulturförändring innebär för de flesta en linjär process att planera och hantera förändring av
beteenden, system och strukturer. Men det måste också ske en transformation inom oss människor.
Transformation handlar om mänskliga varelser med de alla känslor, föreställningar och värderingar
som motiverar dem. Det handlar om att arbeta med människors drivkrafter att skapa något större och
bättre än du ensam kunnat föreställa dig. Transformation tar tid och måste odlas och vårdas som en
växt eller som alla levande ting. Medan en traditionell förändring är en process från ‘det här’ till ‘det
där’, så frigör en transformationsresa det bästa av vad vi kan vara. Transformationen frigör människors
potential och tar tillvara vår kollektiva visdom.

“Förr eller senare måste vi inse att det inte
finns någon slutstation, ingen plats att komma

förändra och bringa nytt liv i sina kulturer. Den här skriften innehåller tre korta fallstudier, en översikt
över viktiga lärdomar och förhållningssätt för att transformera organisationskulturer, samt övningar som

till en gång för alla. Sann livsglädje är resan.”

hjälper dig komma igång. Vår förhoppning är att detta kommer ge dig både självförtroende och verktyg

–Robert Hastings

för att påbörja en av de viktigaste och mest inspirerande resorna i din organisations historia.

KULTUR ÄR EN RESA, INTE EN DESTINATION
I hela denna skrift hänvisar vi till ”kulturresan”. Ledare som önskar transformera sin organisation måste
ständigt svara upp mot marknadens villkor samt vara lyhörda för interna behov hos sina medarbetare.
Ni kommer att skapa visioner för att sedan omforma dem. Kultur är inte en plats som du anländer till,
utan ett sätt vara och hur du utvecklas idag och med tiden.
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I. FALLSTUDIER
I följande fallstudier, kommer du lära
dig mer om begreppet kulturresa. Vi
har valt följande tre organisationer
– Old Mutual, Volvo IT och Unilever
Brasilien – ifrån olika delar av världen,
eftersom de hade olika avsikter och
förhållningssätt till sin kulturella
transformation. Det finns inte bara ett
sätt, men många sätt att framgångsrikt
arbeta med sin kultur.
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FALLSTUDIE:

Volvo IT
(2000–2010)
“Konsekvent och uthålligt
arbete med vår kultur är en av
våra kritiska framgångsfaktorer”

Volvo IT var ett globalt företag baserat i Göteborg. Dess

I NDUSTR I :

primära roll var att tillhandahålla tjänster och stödteam till

Teknik

Volvo AB.s affärsenheters globala nätverk. Deras proaktiva
arbete med sin kultur startade år 2000, leddes av en

ANTAL ANSTÄLLDA:

heltidsanställd kulturchef som var en icke-röstande medlem

6,000

av ledningsgruppen. Denna fallstudie beskriver deras
kulturella transformation och utvecklingsresa under elva år
(2000 till 2011).

ANTAL
K ULTUR AMBASSADÖR ER :
500

Ryggraden i kulturresan var programmet med

– Magnus Carlander,
CEO Volvo IT

kulturambassadörer, som inleddes 2001. Under de följande

VER KSAMHET I :

åren utbildade Volvo IT mer än 500 kulturambassadörer

Europa, Amerikas, Asien,

för att aktivt utveckla kulturen i hela organisationen. Den

Oceania, Afrika (+20 länder)

grundläggande intentionen och övertygelsen med detta
kulturambassadörsprogram var att stärka och träna alla
formella och informella ledare och utveckla dess förmåga
att växa en önskad kultur. Det var en pågående resa att hitta,
definiera, odla och vårda de önskade kärnvärderingarna.
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VOLVO IT (2000–2010)

Fokus i kulturarbetet utvecklades succesivt över tid, för att svara på förändrade marknadsvillkor,
strategiska ambitioner och behov från organisationen, medarbetare och andra intressenter. Här är
teman i deras kulturresa som vuxit fram över tiden:

FÖRVERKLIGA STRATEGIN:
KULTUR SOM MÖJLIGGÖRARE (2010–2011)
När marknaden började återhämta sig, växte Volvo IT igen till att nå 7000 anställda och konsulter år

ATT VÄXA ETT FÖRETAG:
EN VOLVO IT IDENTITET (2000–2002)
Vid början av resan var Volvo IT ett nybildat bolag som skapats genom att konsolidera IT-

2011. Under denna period var fokus för kulturresan att nå de strategiska målen, samtidigt som man
fortsätter att utveckla och vårda kulturen.
Under dessa tio år tränade Volvo IT kontinuerligt kulturambassadörer i att på ett medskapande sätt
säkra de strategiska målen och den önskade kulturen.

avdelningarna från Volvo’s sju affärsenheter, plus den centrala IT-enheten. Den första utmaningen
var att bilda en gemensam kultur för den nya organisationen, framför allt i Sverige, Belgien och USA.
De lokala IT-enheterna identifierade sig med sina gamla affärsenheter så det fanns ingen gemensam
identitet. Detta ledde till intern positionering och konkurrens. Deras viktigaste utmaning var att
utveckla en gemensam uppsättning värderingar och kultur bland de spridda enheterna och skapa en
gemensam Volvo IT identitet.

VÄXA KUNDFOKUS (2003–2008)

RESULTATET
» Bibehöll utomordentligt höga nivåer av medarbetartillfredställelse, även när de var tvungna
att minska personalen med 2000. Medarbetartillfredsställelse Index (ESI) höll sig kring cirka
90 procent under mer än fem år.

» Kundnöjdheten ökade mer än 30 procent under detta årtionde. Flera kunder hade 100 procent
tillfredsställelse i undersökningen.

När de kulturella normerna hade fastställts internt, började de att fokusera mer externt. Eftersom de
blev en separat enhet från Volvo, hade de tidigare interna relationerna nu blivit kund / leverantörs-

» Förbättrade projektleveransprecisionen från 55 till 90 procent.

relationer som krävde nya beteenden och attityder. Dessutom började Volvo IT utveckla externa
kundkontakter. Under denna period ökade Volvo IT från 3000 till som mest 7000 anställda år 2009.

» De blev belönade under många år som bäst i klassen för mest attraktiva IT arbetsgivare (betygsatt
av Universum).

SÄKERSTÄLLA MOTSTÅNDSKRAFT:
KULTUR I NEDGÅNG (2008–2010)
Så snart den finansiella krisen slog till, upplevde Volvo och Volvo IT en betydande nedgång i
verksamheten. De var tvungna att ta snabba beslut för att klara situationen. Som en följd var de
tvungna att avskeda 2000 av de 7000 anställda och konsulter under en sex månaders period för att
snabbt kunna anpassa sig till den minskade affärsvolymen. Det var en svår tid, men ledarskapet var
fast beslutna att genomföra denna förändring i linje med företagets värderingar, för att upprätthålla
sin önskade kultur och inte undergräva förtroendet. Anställda förstod att det var en fråga om
långsiktig hållbarhet. Medarbetartillfredsställelsen behölls under hela tiden runt 90 procent.
10

11

FALLSTUDIE:

“Jag anser att kulturen i vår verksamhet är
avgörande för dess framgång. Vi bevakar
vår kultur i en årlig process där vi involverar
alla våra medarbetare — Barrett’s kulturella
värderingsutvärdering. Alla chefer i
organisationen har till uppgift att behandla

Old Mutual
Group
Old Mutual Group är en ledande internationell bank för

I NDUSTR I :

långsiktigt sparande, investeringar och skydd. Tre av Old

Finansiella tjänster

Mutual koncernens välkända varumärken i skrivande stund

frågor och behov som kommer fram... Vi

(2013) var Nedbank, Old Mutual och Skandia.

förstår och tror på vikten av att sätta våra

Den kulturella transformationen inom Old Mutual
startade med Nedbank 2005. Detta blev senare

VER KSAMHET I :

kunder i hjärtat av vår verksamhet, och

koncernövergripande när strävan efter att bli ”våra kunders

Afrika, Asien, Europa,

mest betrodda partner” formulerades som en del av hela

Nordamerika, Sydamerika

att skapa rätt kultur och beteenden för att

Old Mutual Group’s vision 2010. Arbetet initierades med att

stödja vår vision att bli våra kunders mest

för att öka sin självkännedom, skapa förtroende i relationer

betrodda partner. Detta kommer alltid att

Organisatoriska strukturer och processer anpassades till

vara avgörande för vår framgång nu och i

och nedåt, inklusive operativsystemet, prestationsutveckling,

ANTAL ANSTÄLLDA:
57,480

hela den verkställande ledningen fick jobba med sig själva
samt kaskadera den nya strategin genom storytelling.
stöd för utvecklingen av den önskade kulturen från toppen
bedömning för urval av ledare, ledarskapsutveckling
samt införandet av styrning gentemot kulturella nivåer av

framtiden.”

entropi (ett mått på dysfunktionalitet och energiläckage i ett
system) i det långsiktiga incitamentsprogrammet för chefer.

–Julian Roberts,
VD Old Mutual PLC
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Det gavs inget utrymme för tvekan hos personalen om att
organisationen tog sina värderingar och sin kultur på allvar.

13

OLD MUTUAL GROUP

Med insikten att arbetet med de högsta ledarna inte skulle vara tillräckligt för att katalysera och
upprätthålla förändringen i de geografiskt utspridda teamen, började Old Mutual att bygga in en
kapacitet för kulturförändring i verksamheten via införandet av ”kulturledare” (sk Cultural Leads), dels i
sin UK-baserade Wealth affär och senare i de sydafrikanska Emerging Markets-företagen. Rollen som
kulturledare, främst chefer, var att aktivt sponsra transformationen i deras affärsenheter och stimulera
till djupare dialoger runt hur man kan leva värderingarna bättre. Kulturledarna är utrustade med en
uppsättning färdigheter till stöd för kulturell transformation i sina team.
Kulturledarna är duktiga på att skapa möjligheter till förändring ”i vardagen” i sin del av verksamheten.
En viktig aspekt av rollen är att både stödja och utmana de verkställande utskottets ledamöter att driva
förändringsdagordningen och att förmedla förändringsagendan, eller förändringsberättelsen, vidare ut
i organisationen. Därmed blir den kulturella transformationen inbyggd i flera nivåer av verksamheten.
The Old Mutual Cultural Transformation Toolkit utvecklades som en intern resurs för deras kulturledare.
Den innehåller avsnitt om att utveckla och förändra tänkesätt och kapacitet; transformera ditt ledarskap;
genomföra meningsfulla teammöten; analysera resultat av årliga kulturmätningar; arbeta med resultat
från organisatoriska bedömningar; och arbeta med ledarskaputvärderingar.
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FALLSTUDIE:

”Kärnan i det vi gör är att

Unilever
Brazil

stimulera till personlig
mening. Det är ur kärnan

Unilever Brasilien hade en otrolig utveckling under
2004 – 05, men efter decennier av stark tillväxt
behov av förnyelse. I början av 2008 lanserade Kees

är mänskligt och att välja

Unilever Brasilien styrelse, en transformationsresa för att

vara en sann ledare.”
–Rob Mallick,
Kulturkonsult,
Unilever Brazil

Konsumentvaror

började intäkterna avta och verksamheten var i

vi växer. Att skapa mening

det meningsfulla är att

I NDUSTR I :

Kruythoff, nytillträdd ordförande, tillsammans med
blåsa liv i tillväxten. Behovet var inte bara strategiska
utmaningar och att utveckla verksamheten, utan också

ANTAL ANSTÄLLDA:
10 000+

VER KSAMHET I :
Brasilien

att att ta itu med organisationskulturen. De hade fem
höga ambitioner: (1) påskynda tillväxten; (2) skalvinster;
(3) bygga hållbar förändring i samhället. (4) identifiera
funktioner som behövs för att bygga verksamheten och
(5) en ‘sammanflätad’ strategi – kulturell transformation
och verksamhetsutveckling (Strategi /Key Performance
Indicators), likt två stora floder som flyter samman,
behövdes hanteras på ett integrerat sätt — inte antingen
eller, eller ens sida vid sida, men tillsammans, samtidigt.
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UNILEVER BRAZIL

PROCESSEN
» Etablerade en gemensam förståelse för att konceptet med linjära processer kan vara både föråldrat och ineffektivt. Verkligt dynamiskt arbete med kulturer handlar mycket om att verka i nuet
och möjliggör för mänsklig dynamik.

» Genomförde en kulturvärderingsmätning varje halvår.
» Vidmakthöll en disciplinerad uppmärksamhet under 36 månader.
» Betonade att ledarna skapar kulturen. Tog styrelsen på en resa genom personliga reflektioner
om sina värderingar och den kultur som de önskade att skapa inom Unilever Brasilien. Styrelsen
ledde sedan den högsta verkställande ledning genom samma process. Och sedan ledde högsta
ledningen samma resa genom processen för alla 250 chefer.

» Etablerade ritualer och mening: regelbundna konsekventa aktiviteter samt tid för reflektion kring
de uttalade kärnvärderingarna.

» Såg kontinuerligt över behoven och anpassade fokus - t.ex. när det var överdrivet fokus på
säkerhet och kontroll kommunicerade man vikten av risktagande och sårbarhet.

RESULTATET
» Intäkterna ökade med 3 procent under 2008, 7 procent under 2009 och under andra kvartalet
2010 med tvåsiffriga tal. Omsättningstillväxten skapades genom ökade marknadsandelar, inte
prisökningar.

» Entropin, graden av inproduktivt fokus, minskade från 37 procent till 19 procent, och sedan till
10 procent år 2010. Entropin i högsta ledningen föll från 31 procent till 8 procent.

» Från en kultur som kännetecknats av försiktighet, kortsiktighet, intern konkurrens och konsensus,
upplevde medarbetarna nu en verksamhet med långsiktigt perspektiv, gemensam vision,
lagarbete, och en stark inriktning mot kundtillfredsställelse och utveckling av ledare.
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II. Viktiga lärdomar
Efter många års erfarenhet av att
organisera oc h leda kulturella
transformationer i organisationer
med mer än 1000 anställda, har vi
identifierat flera nyckelfaktorer för
framgång.

Till att börja med föreslår vi att du och
din ledningsgrupp reflekterar över
dessa tillsammans. Diskutera vad ni gör
bra och vad ni kan behöva överväga
eller göra annorlunda framöver.
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“Kulturen äter
strategin till
frukost”
är ett uttalande av Peter Drucker och
populariserat av ordförande i Ford Motor
Company. Poängen är — att utan en medveten,
tydlig och hållbar kultur, kommer du inte att
kunna genomföra din strategi på ett effektivt
och framgångsrikt sätt. Samtidigt, utan tydlig
strategi, kommer inte din kultur att överleva.
Du behöver både strategi och kultur i harmoni
med varandra. Kulturen är möjliggöraren
som ger energi för människor att sträva efter
ett gemensamt mål. Kulturen måste vara ett
uttryck för din mission, vision och värderingar.
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Det finns ingen ”rätt”
kultur, liksom det
inte finns ett rätt
sätt att leva ett liv.
Många av oss söker efter det bästa, mest effektiva eller den beprövat mest
framgångsrika kulturen. Det finns inte en modell för hur en organisationskultur
bör vara. Idag är det lätt hitta goda exempel i form av benchmarking och
det finns många ”tankeledare” med insikter och idéer för hur man bör
utveckla sin organisation med den ”rätta” kulturen. Organisationer är
levande system. Börja med att förstå (1) din organisations mission, vision
och värderingar. (2) dina personliga behov och vad som motiverar dig; och
(3) vilka beteenden och åtgärder behövs för att skapa den önskade kultur
som stödjer dina strategiska ambitioner. Tänk på att kulturer alltid förändras
och reagerar på interna och externa influenser.
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Det du
mäter,
kan du
styra.

Mänskligt ledarskap.

Även om det inte finns ett

autentiska ledare som värdesätter människor. När högsta ledarna börjar stanna upp

recept för en perfekt kultur, så

för att lyssna på människorna i organisationen och agera utifrån deras behov börjar

behöver du ett sätt att mäta

transformationsresan. Många ledare är ofta upptagen med att lyssna på sina egna

din unika kultur över tid. Det

personliga behov. De missar då lätt vad som händer runt omkring dem. Ledare på

kommer att vara avgörande

alla nivåer måste kontinuerligt stanna upp och ha ett öppet sinne för behoven hos sina

att spåra effekterna av dina

anställda. Det är viktigt att se sig själv som viktig del av helheten och skifta fokus från

initiativ och att justera din kurs

egenintresse till det gemensamt goda.

Organisationen förändras inte - det gör människorna. Du kan inte förvänta dig att din
kultur skall förändras såvida du inte vill förändra dig själv som ledare. Detta kräver
ledarskapsutveckling med en intim förståelse för vem du är, hur du beter sig, vad som
är viktigt för dig och, viktigast av allt, vad du behöver för att leva ditt liv fullt ut. När
du är öppen om vem du är, vad du verkligen vill och vad du finner oacceptabelt, då
kommer du att uppfattas som en person med integritet och du kommer att utveckla
tillit och förtroende hos dina medarbetare. Kulturell förändring måste börja med

under resan.
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Börja på toppen
och från botten.

Dialogen är nyckeln.

Det sägs ofta att kulturförändring måste börja längst upp, med

en levande växt som du måste vårda. För att odla detta ”levande” är

ledarskapet. Detta är sant, men inte hela sanningen. Du behöver

det viktigt att involvera och engagera människorna, eftersom de är ett

också skapa program och möjligheter att engagera medarbetare

uttryck för din kultur. Det enda sättet att uppnå detta är genom dialog,

i att utveckla er kultur. Människor vill arbeta för organisationer

eller ännu mer exakt, genom medskapande dialog. Bara genom att

som värdesätter människorna och deras kultur. Du kan börja i

bjuda till dialog, börjar ni er kulturella transformation. Genom reflektion

små grupper inom organisationen för att visa på effekten och

och samtal utvecklar människor en kollektiv medvetenhet om vad som är

värdet av kulturförändring. Men, för att få tillstånd en förändring

funktionellt och dysfunktionella, och börjar att definiera vägen framåt mot

i hela organisationen måste ledare på alla nivåer leva efter den

den önskade kulturen.

Kultur är inte som en maskin som du bygger och kör. Den är mer som

önskade kulturen.
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Perspektiv
från fältet

“Jag har lärt mig några viktiga lärdomar
under de senaste tio åren i mitt arbete med
organisationstransformationer i stora- och
medelstora, multinationella organisationer:

Förändring
tar tid.
Som Stephen Covey lär ha sagt, ”med människor, är
långsamt snabbt och snabbt långsamt.”
Vi lever i en värld där hastigheten är vördad. När det
gäller kultur, är hastigheten inte en framgångsfaktor! Denna
process omfattar mänskliga varelser. Går det för fort är det

PLEUNTJE VAN
MEER, GLOBAL
LEDARSKAPSKONSULT
MED DECENNIERS
ERFARENHET
AV KULTURELLA
TRANSFORMATIONER
I STORA ORGANISATIONER INSTÄMMER:

» Åtagandet från ledarna är avgörande. En
ledarledd delaktighet är nödvändig för att
förändra ett ”mindset” i en organisation.
» Personalavdelningen och ansvariga för
strategin måste fullt ut samarbeta med
ledarskapet för att skapa en kulturell
transformation. Förändring tar tid.
» Du kan inte behandla kulturell
transformation som ett projekt med
tidsplaner och slutprodukter. Det är mer av
en ständigt växande inlärningsprocess.

som att försöka hoppa från ena sidan av förändringskurvan

» För framgång krävs tydlighet i riktning

till den andra. Det fungerar bara inte. Om du försöker att

och hälsosamma interna och externa

driva på och gå för fort, kommer du nästa gång du står inför

mellanmänskliga relationer som bygger på

en förändring, se ett större motstånd och ovilja bland dina

tillit och förtroende.

anställda. Så investera tid och vara ihärdig och konsekvent,

Endast när detta händer kommer människor i

snarare än att försöka förflytta snabbt.

organisationen att känna att de kan ta med sig
hela sin potential till jobbet.”

Pleuntje Van Meer
Partner, Synnova
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III. ‘Växa’ din
önskade kultur

Att skapa en kultur med engagemang kan liknas vid trädgårdsskötsel.
Därför använder vi uttrycket ”växa din kultur” för att komma ihåg
att det är en organisk process. Den kräver intention, planering, tid,
uppmärksamhet och justeringar baserat på omständigheter. Det är
inte en normativ linjär process att göra detta, men vi har identifierat
fem områden för att odla din önskade kultur:
1)

Ledarskapets engagemang;

2)

Roller för att stötta kulturesan;

3)

Hur man definierar & växer sin kultur;

4)

Strukturell anpassning; och

5)

Uppföljning och lärande.

Alla dessa områden kräver uppmärksamhet och planering, så det
är viktigt att välja bara några få att fokusera på i taget. Läs igenom
följande sidor och identifiera de tre till fem viktigaste aktiviteterna
som är relevanta för din organisation de kommande tre månaderna.
Gå sedan igenom listan igen var tredje månad för att följa upp dina
ambitioner och identifiera de viktiga aktiviteterna att fokusera på
nästa 3 månader.
30
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Ledarskapets
engagemang
Alla vet att ledarskapet är väsentligt för kulturtransformationen i en organisation men ofta är roller och
ansvarsområden inte helt tydliga. Här följer några tips för att skapa ledarskapsengagemang på alla
nivåer i organisationen.

 VD:s ROLL – det är avgörande att VD lever och leder kulturen. Vd:ar som är engagerade i kulturen
pratar om den med passion varje dag. De har egna tydliga berättelser om varför de arbetar med
kultur. De har ingen eller låg tolerans för människor som inte deltar i arbetet att förbättra kulturen.
De lever som de lär!

 STYRELSENS ENGAGEMANG – för att lyckas i en hel organisation kommer du att behöva fullt
stöd av organisationens högsta beslutande grupp och att den själv är “med på tåget”. Detta är
ofta bolagets styrelse. Organisationsprioriteringar fastställs vanligtvis från toppen och kultur måste
inkluderas, särskilt eftersom den är så kritisk och behöver uppmärksamhet under lång tid.

 ÖVERTYGANDE OCH GEMENSAMT VARFÖR – organisationens ledning ska formulera en gemensam
och övertygande anledning till varför de arbetar med kultur. De bör ha en tydlig bild av var de är och
vart de vill nå. De bör förstå den nuvarande kulturen och ha en gemensam vision av den önskade
kulturen.

 SJÄLVKÄNNEDOM – samtliga medlemmar av ledningsgruppen ska utveckla personlig medvetenhet
om sig själva inklusive att känna till sina värderingar, sitt syfte, sin personlighet sitt beteende och sin
inverkan på människorna kring dem. Varje ledare bör också förstå hur hen uppfattas i förhållande
till de önskade organisatoriska värderingarna och kulturen. .

 WALKING YOUR TALK/LEV SOM DU LÄR – varje medlem av ledningen ska kontinuerligt
utveckla sin medvetenhet om och återkoppling av hans eller hennes beteende, kommunikation och
uppfattningar av andra..

VERKTYG OCH RESURSER
Personal Values Assessment
New Leadership Paradigm
Leadership Values Assessment

SJÄLVUTVÄRDERING/CHECKLISTA
1. Har er ledningsgrupp en övertygande och gemensam
anledning till varför ni arbetar med kultur?
2. Delar ni regelbundet med er om era personliga
värderingar och reflekterar över hur de relaterar till er
önskade organisationskultur?
3. Tänker ni på att ha era organisationsvärderingar
i åtanke när ni tar beslut som ett led i att nå era
strategiska mål och att växa er organisationskultur?
4. När ni håller presentationer, passar ni då på att
använda exempel kopplade till värderingar och kultur?
5. Ber du/ni aktivt om återkoppling på ert beteende som
ett sätt att själv/a transformeras och bli bättre på att
leva som du/ni lär? Har ni sätt att mäta och följa upp
detta? Är ni uppriktigt öppna för den feedback ni får

 MEDVERKAN & ENGAGEMANG FRÅN ALLA LEDARE – utveckla en strategi och process för en

och agerar ni i enlighet med feedback ni fått?

delad kultur och engagera samtliga chefer. Strategin ska innehålla program för alla chefer att öka
sin egen personliga medvetenhet samt innehålla förväntningar om deras beteende.
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Roller för att stötta
Kulturresan
Precis som det finns ledare som har ansvar för HR, finans och kommunikation behöver ni också tillsätta
ledare för att ta itu med och leda den kulturella resan för att säkerställa att den äger rum. Någon
måste tilldelas den rollen – den kommer inte att ta hand om sig själv. Etablerade avdelningar är ofta
dimensionerade för specifika strategiska mål och kan ha svårt att ta på sig ansvar ur ett annat perspektiv.
Det är också av vikt att ledaren för kulturarbetet arbetar tvärorganisatoriskt med avdelningar och
divisioner för att utveckla och ta hand om den pågående transformationen av kulturen. Kandidater för
denna roll behöver särskild erfarenhet och utbildning för att effektivt genomföra kulturinitiativen. Förutom

VERKTYG & MATERIAL
FRÅN VOLVO ITT
Culture Manager Job Description
Roles & Responsibilities in Culture Work
Get Connected

kulturchefens roll bör andra anställda i hela organisationen utbildas för att stödja kulturinitiativen.

 KULTURCHEF - kulturchefens främsta roll är att vara “väktare” av kulturen - inte kulturens designer
eller huvudpromotor, utan den som håller reda på vad som händer i kulturen. Kulturchefen utvecklar
också organisationsövergripande program och specifika insatser som gör att kulturen kan utvecklas i
takt med att organisationens, anställdas och externa intressenters behov förändras. Denna roll måste
vara intern med en tydlig och direkt koppling till VD och ledning.

 KULTURAMBASSADÖR - Kulturen skapas inte bara i toppen av en organisation. Transformation
måste ske i hela organisationen. Kulturambassadörer är alla chefer och anställda som är utbildade
för att främja kulturinitiativ. De representerar organisationskulturen, ger värdefullt perspektiv på
om kulturen lever i organisationens olika delar och team, och underlättar en frekvent dialog med
medarbetarna om de värderingar och beteenden som är nödvändiga för att stödja förändringar i
organisationens strategi. För kulturell transformation behövs en kritisk massa på en kulturambassadör
per ungefär var 50-75 anställd.

SJÄLVUTVÄRDERING/CHECKLISTA
1. Har någon i organisationen tilldelats uppgiften
att stödja VD i arbetet att leda den kulturella
transformationsresan?
2. Finns det en kritisk massa av personer i organisationen
med kompetens att underlätta det dagliga arbetet på
resan att utveckla och växa er önskade kultur?
3. Erbjuder ni verktyg och träning för att stödja individer
att bjuda in till dialoger som är nödvändiga för att
transformera er kultur.

Get Connected är en guide och övningsbok för Kulturambassadörer.
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Hur man definierar &
“växer” sin Kultur
Många ledare tror att en önskad kultur skapas genom att definiera kärnvärden och sedan implementera

 HANTERA DYSFUNKTION – obalans i er kultur hämmar er förmåga att effektivt genomföra

dem. Det är mycket mer än så. Det stora arbetet består i att anpassa de olika aspekterna av er kultur

er strategi. Adressera dysfunktionen genom att skapa en tydlig handlingsplan som innefattar

till varandra. Att skapa en önskad kultur måste vara engagerande, konkret och synligt i de dagliga

information om de värderingar och beteenden ni vill etablera.

interaktionerna. För att det ska ske krävs ett systematiskt tillvägagångssätt.
Rekommenderad övning: Från CVA till handling i boken Get Connected sidorna 52–55

 DELAD VISION & MISSION – allt börjar med en tydlig avsikt. Det är viktigt att involvera hela

och 129–145

organisationen i att definiera visionen och uppdraget. Detta kommer att definiera er kultur och strategi.

 INTEGREREA STRATEGI & KULTUR – vart och ett av era strategiska initiativ bör innehålla en koppling
Rekommenderad övning: “Fyra varför” sidan 103 i boken Get Connected.

till er kultur. Hur vill ni att folk ska utföra det här arbetet? Hur är det kopplat till organisationens
värderingar, vision och mission? Hur relaterar det till er önskade kultur?

 KULTURMÄTNINGAR – baslinjemätningar hjälper er att förstå var ni befinner er och vart
ni vill förflytta er. Med rekommenderade halvårs- eller årsvisa upprepningar kan ni följa era

Rekommenderad övning: Knyta samman strategi och kultur i boken Get Connected sidan 109.

framsteg i form av traditionella resultatmått tillsammans med mätning av orsakskulturparametrar
(Barrett, The Values Driven Organization, 2017, sidorna 43–44).

 KONTINUERLIG DIALOG – det är nödvändigt att investera tid för daglig och kontinuerlig dialog
om önskat beteende. Sann dialog möjliggör för människor att internalisera värderingar och koncept,

Barrett Values Centre’s Cultural Values Assessment är en av de mest omfattande orsaksmätningarna

och ökar sannolikheten att de kommer att vara engagerade framöver. Det är varje ledares ansvar

på marknaden.

att se till att tid och utrymme finns för kontinuerlig dialog.

 DEFINIERA ÖNSKADE BETEENDEN/HANDLINGAR – resultaten av kulturmätningen bör
kommuniceras i organisationens alla delar och team då det ges möjlighet att i gruppdialoger utifrån
resultaten reflektera över styrkor, svagheter och möjligheter. Under dessa samtal ges grupperna i
uppdrag att definiera vad som är önskade beteenden och normer.
Rekommenderad övning: Från CVA till handling i boken Get Connected sidorna 52–55
och 129–145.
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FROM CVA TO ACTION

VERKTYG OCH RESURSER
Get Connected

Värderingsutvärdering

Old Mutual Cultural Transformation Toolkit

SJÄLVUTVÄRDERING/CHECKLISTA
Agera enligt värderingarna, utveckla den
önskade kulturen

6

1. Har ni ett sätt att mäta och förstå värderingarna och
kulturen i er organisation?

1

2. Mäter och hanterar ni dysfunktionen och rädslan
(energiläckaget) i er organisation?

5
Gör en plan för utveckling
av kulturen

2
4

3

3. Har ni kommunicerat er vision, ert uppdrag och era
Dela resultatet och starta
dialogen

värderingar i hela er organisation? Har var och en i
organisationen en tydlig förståelse för vart ni är på
väg och hur det är kopplat till just deras roll? Ger
visionen, missionen och värderingarna människor
mandat att arbeta i ömsesidig samverkan?
4. Är er strategi integrerad och i linje med er kultur?
Har ni reflekterat över hur er strategi kan genomföras

Utforska fokus, värderingar
och beteenden

38

baserat på den kultur ni vill ska växa?
Prioritera värderingar
att fokusera på
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Strukturell anpassning
Organisationens olika delar måste konsekvent samarbeta runt kulturen. Detta inkluderar utöver den högsta

 Tillhandahålla stödmaterial, inklusive videor, broschyrer och affischer.

ledningen även HR, kommunikation, strategiavdelning med flera. Att samarbeta kring kulturen är extremt
viktigt men ändå lätt att glömma. Ni behöver se över och säkra hur strukturer, system och kommunikation
är anpassade till den önskade kulturen och kulturarbetet.

 Införa ett värderingsbaserat coachningsprogram och odla en coachningskultur.
 Se till att företagets varumärke och / eller kundlöfte stämmer överens med dess önskade kultur.

Strukturer, policyer, förfaranden och incitament är en
återspegling av de nuvarande ledarnas värderingssystem och
de tidigare ledarnas institutionella arv. De dikterar såväl vilka

VERKTYG OCH RESURSER

beteenden som är acceptabla och bör uppmuntras som vilka

Values-based Decision Making Exercise

beteenden som är oacceptabla och bör avskräckas ifrån.
Values-based Decision Making Scenarios
Följande lista ger exempel på några av de viktigaste
policyerna, rutinerna och programmen som bör återspegla
organisationens antagna värderingar.

 Beslutsprocesser - värderingsbaserat beslutsfattande gör
att vi kan bryta med det förflutna och skapa en ny framtid
baserat på vad som är viktigt för oss, både individuellt och
i relation till organisatoriska värderingarna.

 HR-processer och strukturer måste på ett medvetet sätt
vara i linje med den önskade kulturen. Detta inkluderar
rekrytering, utvärdering och utveckling av anställda.

SJÄLVUTVÄRDERING/CHECKLISTA
1. Har du avsiktligt granskat din struktur och dina system för att se till att de är anpassade till din vision,
mission och värderingar?
2. Vet du när och hur man tar värderingsbaserade beslut, särskilt i din högsta ledning?
3. Har ni visuellt material väl synligt för att förstärka era önskade värderingar och beteenden?
4. Är ert varumärkes- eller kundlöfte anpassat till företagets värderingar och kultur?

 Ledarskapsutvecklings- och ledarutbildningar bör omfatta
träning i reflektion över värderingar, kultur och önskat
beteende.

 Upprätta och bibehålla organisationsövergripande
värderingsprogram.
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Upföljning och
lärande
Transformation av en kultur är en iterativ process. Att bygga feedbackloopar för lärande och växande

 KVARTALSKULTURRAPPORT – det behöver finnas ett sätt att spåra och lära av din kulturresa. Det

är ett av de steg på resan som är vanligast att glömma. Det är dessa feedbackloopar som hjälper dig

här skiljer sig från de traditionella linjära sätten att mäta framsteg. Syftet är att skapa en gemensam

att se var du ska fokusera din uppmärksamhet och även meddelar dig när du behöver korrigera din kurs.

bild av varje teams nuvarande kulturresa genom datainsamling och dialog.

 DAGLIG FEEDBACK – feedback är ett effektivt sätt att visualisera och manifestera en önskad kultur.

Rekommenderad övning: Kvartalsvis kulturrapport i boken Get Connected på sidan 185

“Effektiv feedback möjliggör för mottagaren att förstå exakt vad han eller hon gjorde och vilken
inverkan det hade på andra. När resultatet är så specifikt och direkt är det större chans att personen
som får feedback kommer motiveras att börja, fortsätta eller stoppa beteenden som påverkar

 RULLANDE TREMÅNADERSPLAN – med fokus, aktiviteter och datum. Den här planen hjälper
ledning och kulturchef att följa upp, hantera och fokusera er kulturella transformationsresan.

prestanda” (Weitzel, Feedback that Works, 2000)
Hela denna artikel med dess referenser till aktiviteter och frågor är tänkt att fungera som bas
Rekommenderad övning: Effektiv Feedback i boken Get Connected på sidan 173.

för att bygga en rullande 3 månaders plan för att växa och styra er kultur.

 MÖTEN FÖR REFLEKTION OCH “LÄRANDE” – vi behöver investera tid för att stanna upp, reflektera

 EN KULTURUTVECKLINGSPLAN – med önskade värderingar, handlingar, ansvarsområden

och kollektivt lära tillsammans. Detta för att utveckla en delad mening och förståelse för vad som

och datum. Denna plan hjälper varje team att granska, fokusera och styra den kulturella

fungerar och vad som inte gör det. Syftet är att förstärka ditt teams förmåga till transformation och

transformationsresan.

lärande.
Exempel på en kulturutvecklingsplan finns i boken Get Connected på sidan 54.
Rekommenderad övning: Gruppreflektion för lärande i boken Get Connected på sidan 165.

 FÖLJA UPP KULTURMÄTNING – definiera hur och när du tänker följa upp för att se effekten av
 ERKÄNNANDE, FIRANDE & BELÖNINGAR (prestation/beteende/belöning) – Människor gillar att

dina ansträngningar och din utveckling.

bli sedda när de gör saker rätt. Det smittar dessutom av sig, ju mer du uppmärksammar det positiva,
desto mer kommer det att sprida sig. Vi är traditionellt sett inte så bra på att fira vad som är rätt och
gott runt omkring oss. Genom att avsiktligt fokusera på det positiva odlar vi också den kultur och
de beteenden vi önskar se.
För tips och idéer läs: 1501 Ways to Reward Employees, Bob Nelson.
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Anteckningar och idéer
VERKTYG OCH RESURSER
Get Connected (GC)
Kulturutvecklingsplan, exempel (GC sid. 54 och 141)
Kvartalsvis kulturrapport (GC sid. 185)
Gruppreflektion för lärande (GC sid. 165)
Effektiv Feedback (GC sid. 173)

SJÄLVUTVÄRDERING/CHECKLISTA
1. Har du en övergripande plan för att hantera
kulturutvecklingen i hela din organisation?
2. Har varje team i din organisation en kulturutvecklingsplan
som kopplar samman värderingar och beteenden?
3. Är er kultur öppen för feedback och reflektioner på ett sånt
sätt att du/ni lär dig/er av era dagliga erfarenheter och
prestationer?
4. Firar ni era framgångar och önskade beteenden?
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Sammanfattningsvis
Sammanfattningsvis skall sista sidan av
denna skrift ses som en början och inte alls
ett slut. Börja med att fråga dig själv de
viktiga frågorna i hela dokumentet. Detta är
heller inte en komplett lista med frågor och
aktiviteter. Det är en utgångspunkt för ett
samtal om din kulturella resa och något för dig
att kontinuerligt vårda.
Lär mer om att transformera organisationskulturer, genom att granska nästa sidas
lista med resurser. Du kan också besöka
www.valuescentre.com eller Cultural
Transformation Tools (CTT) Community on
LinkedIn för mer resurser om Barrett’s modeller
och metoder och ansluta dig till den globala
gruppen av utövare.
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LEDARSKAPS ENGAGEMANG
Personal Values Assessment
New Leadership Paradigm
Leadership Values Assessment

ROLLER FÖR ATT STÖTTA
KULTURESAN
Culture Manager Job Description
Roles & Responsibilities in Culture Work

IV. Översikt
över resurser

Get Connected

DEFINERA OCH VÄXA SIN KULTUR
Get Connected
Old Mutual Cultural Transformation Toolkit

Tor
Eneroth
&
Ashley
Munday

STRUKTURELL ANPASSNING
Values-based Decision Making Exercise
Values-based Decision Making Scenarios

UPPFÖLJNING OCH LÄRANDE
Get Connected (GC)
Kulturutvecklingsplan exempel (GC sid 54 och 141)

BARRETT VALUES CENTRE

tor@valuescentre.com
ASHLEY MUNDAY
SWEETRUSH

Kvartalsvis kulturrapport (GC sid 185)

ashley.munday@sweetrush.com

Gruppreflektion för lärande (GC sid 165)

www.valuescentre.com

Effektiv feedback (GC sid 173)
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Tryck: billes.se

