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5Inledning

The SoVent Way

B
oken du nu håller i är kärnan i värdegrundsarbetet inom SoVent Group AB. Den ger oss ett 
förhållningssätt till påverkan och ger oss verktyg för att utvecklas inom det psykosociala 
arbetsmiljöområdet. Vi är och arbetar aktivt för att fortsätta vara en värdegrundsbaserad, 
modern och högpresterande organisation.

n Samtliga medarbetare ska ha läst denna bok, känna till innehållet och behöver dessutom ställa sig 
bakom de värderingar som presenteras och ha en vilja att utvecklas inom det vi kallar våra färdigheter.

n All personal i ledande befattning ska förstå metodiken och förstå de modeller och system som 
presenteras i boken.

n Samtliga medarbetare med övergripande personalansvar ska ha utbildats inom ämnet och inneha 
djup förståelse för vår metodik, samt för våra modeller och system. Dessa ska användas som underlag i 
de värdegrundssamtal som förs med vår personal, vilka ska ske minst två gånger om året.

Värdegrundsmaterialet har tagits fram internt inom SoVent Group tillsammans med Centrum För 
Högpresterande System (CHPS) och är ett levande dokument, som gäller tills vidare. 

Tillsammans
skapar vi 
framtiden

INLEDNING



6
The SoVent Way

Inledning

8TING SOM INTE KRÄVER
NÅGRA FÄRDIGHETER:

1. Vi passar tider
2. Vi hälsar på varandra
3. Vi samarbetar
4. Vi är uppriktiga
5. Vi är glada och nyfikna
6. Vi respekterar varandras 
 olikheter och bakgrund
7. Vi vårdar vår utrustning
8. Vi använder personlig 
    skyddsutrustning

Vi har valt 8 grundläggande egenskaper som vi kallar för våra baskrav. Dessa krav ställer vi på alla inom 
vår organisation, från första dagen. Vi har metoder för att hjälpas åt att åstadkomma dessa krav, men 
all förändring börjar hos dig som individ med att du bestämmer dig för att bara göra detta.  
 

Våra kunder förväntar sig att vi hedrar vårt kundlöfte, vilket börjar med att passa tider.
 
Oavsett sinnesstämning hälsar vi på varandra när vi ses. Detta är det enklaste sättet att bekräfta 
din kollega.
 
Att hjälpa varandra att uppnå bättre resultat driver både trivsel och lönsamhet. 
 
Ärlighet är en personlig egenskap. En uppriktig person har en stark benägenhet att berätta vad den 
vet för de som kan beröras av det.
 
Vi anser att alla kan välja glädje – detta kräver aktivt och proaktivt arbete, varje dag. Nyfikenheten 
är en av våra stora tillgångar.
 
Att vi är olika och har olika bakgrund – det är en styrka som vi aktivt söker.
 
Utrustningen är vår förlängda arm – med vår kunskap är den en garant för ett gott resultat.
 
Vi är för värdefulla för att inte skydda oss, så långt vi kan.

1
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All förändring börjar hos
dig som individ...”

INLEDNING



Kapitel 1:

Att vilja bli bra över tid, eller bara önska att få det vi vill, 
räcker inte. En förutsättning för att vårt värdegrunds-      

arbete ska fungera praktiskt i vardagen – och inte bara bli 
vackra ord på en vägg – är att det finns en struktur 

som vi kan följa och förhålla oss till. 
En viktig del i ett högpresterande system, är att låta  

samtliga medarbetare påverka arbetet på olika nivåer 
där alla lovar att bidra. Det här är inte bara viktigt, 

utan helt avgörande om vi ska lyckas över tid.

Ett hög-
presterande

system

9Ett högpresterande system
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Ett högpresterande system

V
i anser att det inte är någon skillnad på det som skapar hög prestation över tid för en indi-
vid, inom ett lag, inom offentlig sektor eller inom ett företag. I vårt högpresterande system 
vill vi ge våra ledare och medarbetare möjlighet att utvecklas, vara med och påverka sin 
vardag och få en ökad förståelse för helheten. Vi tror inte på slumpen utan är beredda att 
göra det som krävs för att nå dit vi vill och ständigt utvärdera vår prestation och beteenden 

för att hela tiden kunna bli bättre. Strategin är indelad i två grupper, framtagande och sortering.

Att ta fram är en process som startar med att vi tar fram visionen, det stora målet eller drömmen som 
vi valt att kalla det – vart vi vill nå och varför. Drömmen kan vara i princip ouppnåelig eller kan nås 
med möda. För att nå drömmen skapas värdeord, eller hur vi ska vara för att vi ska uppnå drömmen. 
När värdeorden är skapade och vi reflekterar över dessa, förklarar vi vad vi menar med orden och hur vi 
ska förhålla oss till dem. När det är klart tar vi fram ett antal beteenden som visar vad vi ska göra – och 
hur vi gör i vardagen – samt ett antal konsekvenser som visar vad som händer om vi gör, eller inte gör 
det vi beslutat.
 
När detta är gjort, så är vi redo att börja arbeta med den andra delen av vår högpresterande strategi – eller 
som vi kallar det, att sortera.
 
Att sortera börjar med en värderingsdialog, som är en form av reflektion i grupp där vi kontinuerligt 
utvärderar hur vårt system fungerar i vardagen. Fungerar det bra? Behöver något förbättras? Eller måste 
något åtgärdas? Med värderingsdialogen som grund, gör vi en utvecklingsplan för både individen och 
gruppen. I denna identifieras det vi ska börja, fortsätta eller sluta med. Om var och en lovar att förändra 
minst en sak till det bättre, så får vi positiva förändringar i gruppen som helhet. Utvecklingsplanen följs 
därefter upp i vardagen på ett strukturerat sätt.

Allt jag gör och inte gör 
spelar roll och ger effekt.” Vår dröm

Skapa värdeord
Styrande värderingar

Vad menas med orden?

Beteenden

Konsekvenser av beteenden

Värderingsdialog
sortering – beteenden

bra – bör förbättras 
– måste åtgärdas

Utvecklingsplan
börja – fortsätta – sluta

Uppföljning/loop

Per-Olov Ström
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Ett högpresterande system

ATT VARA KUNDENS NATURLIGA VAL
Ett bolag inom SoVent Group ska lokalt vara kundens naturliga val för att skapa en trygg och sund 
inomhusmiljö.

För att uppnå detta har vi tagit fram tre styrande värdeord som tillsammans bildar akronymen ess. 
SoVent Groups ess har sedan delats in i totalt 12 önskvärda beteenden som vi kallar för våra teser. 
Dessa teser är basen i vår värdegrundsmodell och hjälper oss inom SoVent Group att förhålla oss mot 
omvärlden, våra kunder och varandra. Vi har också utvärderat de positiva konsekvenserna av att arbeta 
genom våra teser och de negativa om vi inte gör detta.

SÄKERSTÄLLA HÄLSA OCH TRYGGHET
Vi ska säkerställa människors hälsa och trygghet i fastigheter genom högsta service och kun-
skap. Vi tar ett större grepp om människors hälsa och trygghet i fastigheter vid våra besök och ser till 
helheten. Vårt kundlöfte är att de ska uppleva att de får mer än bara en sotning, besiktning eller ven-
tilationsrengöring. Kunderna ska uppleva att vi faktiskt säkerställer deras hälsa och trygghet. Det här 
gör vi genom att aktivt arbeta genom vår värdegrund, vårt ess och att kontinuerligt lägga stora resurser 
på att utbilda vår personal.

Vårt missionsbegrepp

Säkerställa människors 
hälsa och trygghet i  

fastigheter genom högsta 
service och kunskap

Vårt visionsbegrepp

Kundens naturliga val 
för att skapa en trygg 

och sund inomhusmiljö

Vår dröm: 

Vårt kundlöfte: 

VÅR DRÖM

VÅRT 
KUNDLÖFTE
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Ett högpresterande system

Vi sprider glädje, är
engagerade och vill

ligga i framkant.

Vi förädlar 
traditionen.

Vi hedrar
kundlöftet.

De tre värdeorden vi tagit fram ska styra våra beteenden och vårt förhållningssätt i vardagen.  
De berättar för oss hur vi ska vara för att nå vår dröm.
 
n Genom att sprida glädje och vara engagerade ska vi ligga i framkant.
n Genom att förädla traditionen, dela med oss av kunskap och kompetens, bevarar vi stolt vårt arv.
n Genom att hålla det vi lovar samt vara enkelt nåbara, håller vi hög servicegrad och hedrar vårt kundlöfte.

❥ Vi delar glädje och    
     gemenskap.

❥ Vi gör hela jobbet och   
     tar ansvar för affären.

❥ Vi samarbetar för 
    bästa resultat.

❥ Vi driver den tekniska 
    utvecklingen framåt.

❥ Vi bygger långsiktiga 
    relationer.

❥ Vi delar med oss av 
    kunskap och kompetens.

❥ Vi bär stolt företagets 
    kläder och värnar 
   våra traditioner.

❥ Vi gör en bra affär genom 
    att nyttja moderna 
    arbetsmetoder.

❥ Vi håller vad vi lovar 
    och vi återkopplar.

❥ Vi kommer i tid och vi
    hedrar våra kundlöften.

❥ Vi nyttjar digitala 
    verktyg, plattformar 
    och system.

❥ Vi är enkelt nåbara.

Engagemang Stolthet Service

VÅRA STYRANDE VÄRDEORD  
– uppdelade i våra tolv teser

STOLTHET

ENGAGEMANG

SERVICE
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Ett högpresterande system

Vi har som mål att växa snabbare än marknaden – både organiskt och via fler förvärv. Organisk till-
växt är viktig för oss, då den påvisar att det finns en stark efterfrågan av våra tjänster. Sotningen är 
en relativt stabil affär, så den största tillväxten för oss sker på ventilationssidan. Sotningen är vår bas 
och tillhör vårt arv, något vi är väldigt stolta över. Förvärv är vår andra väg för att växa – och vi ser 
att fler bolag vill ansluta sig till oss. Att växa med lönsamhet är en utmaning, men detta är något vi 
bevisat att vi kan.

1. Växa snabbare än marknaden – med högst lönsamhet

Med vår ambition att växa, behöver vi behålla och attrahera personal. Därmed behöver vi vara en 
modern och bra arbetsgivare. Vi fortsätter att bygga ett sunt bolag med anställda som trivs, vilket 
bland annat görs genom att satsa på utbildningar inom vår egen SoVent Academy. Genom vår egen 
ledarskapsutbildning får vi bra förutsättningar för ett modernt ledarskap – som bland annat syftar till 
att skapa en säker arbetsmiljö för våra anställda. 

2. Vara den mest attraktiva arbetsgivaren på marknaden

Vi har lång erfarenhet inom vår bransch och kommer fortsätta att bygga vårt bolag utifrån de anor vi  
bär med oss. Vi investerar långsiktigt i vår struktur, vår personal, utvecklar en bra IT-plattform och 
driver den tekniska utvecklingen framåt. Vi ska vara stolta över att jobba inom SoVent Group. 

3. Bygga ett långsiktigt, fint bolag

Vår långsiktiga syn på verksamheten gör det naturligt för oss att utveckla SoVent Group och etablera 
oss på nya marknader. Vi ser det som ett kriterium för att kunna växa snabbare än marknaden.

4. Etablera SoVent Group på nya marknader

Syftet med våra strategiska mål är att slå fast en tydlig målriktning och utveckla 
strategier. Detta för att respektive bolag inom SoVent Group ska kunna sätta sina 
verksamhetsmål och matcha resurserna i samma riktning. De strategiska målen talar 
samtidigt om för oss, och andra, vad SoVent Group som koncern vill göra.
 

STRATEGISKA MÅL



Kapitel 2:

Vår värdegrund sitter inte ”i väggarna”  
– värdegrunden sitter i personerna.  

Ansvaret för att skapa ramar för den medvetna  
kulturen ligger hos ledningen. Allt riktigt värdegrunds-

arbete sker dock ute hos våra kulturbärare – vår personal. 
SoVent Group har plockat fram modeller, material 

och kurser för att hjälpa till i processen. Det viktiga är 
att vi arbetar genom vår värdegrund – varje dag. 

Hur vi jobbar
med vår

värdegrund

19Hur vi jobbar med vår värdegrund
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Hur vi jobbar med vår värdegrund

V
i inom SoVent Group jobbar löpande med fem olika framgångsfaktorer, framtagna från  
studier inom elitidrotten. Under de senaste 20 åren är dessa väl beprövade inom närings-
livet. Samtliga faktorer måste finnas på plats för att vi ska nå dit vi vill och vara högpres-
terande över lång tid. Faktorerna är lika viktiga på individ-, grupp- och organisationsnivå 
– och kan sammanfattas med ”Plusset” som symbol för vår filosofi.

 
Som ägare, ledare eller medarbetare behöver man ställa sig frågan: Har vi koll på vårt Plus eller är det 
något vi behöver förändra för att nå dit vi vill?

Här följer en kort beskrivning av framgångsfaktorerna:
 
Intentioner:  Handlar om våra personliga och gemensamma drivkrafter för att nå de mål vi satt 
upp på kort och lång sikt. Det ska finnas ett tydligt svar på varför de är viktiga att uppnå.
 
Värdegrund:  Beskriver hur vi förväntas vara mot varandra och våra kunder för att vi ska nå vår 
dröm och våra mål. Detta för att skapa en attraktiv arbetsplats, där alla trivs och mår bra.
 
Ramar:  Är en annan benämning för regler och policys. Det är vad vi som individer, grupp eller 
organisation behöver förhålla oss till, för att vi ska lyckas över tid. Det handlar om att skapa en för-
ståelse för vilka värderingar och beteenden som gäller. 

Tydlighet:   Innebär att vi har en rak och respektfull kommunikation mellan varandra och att 
vi endast lägger fokus och energi på det vi faktiskt kan påverka. Vi är noga med att utvärdera, så 
att alla förstår det vi kommunicerar. Detta kan göras genom att vi ställer en motfråga kring det vi 
diskuterat och bestämt.
 
Trovärdighet:  Uppnås genom att göra det vi säger att vi ska göra. Vi ska alltså hålla det vi lovar 
inom organisationen och ut mot våra kunder.
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Hur vi jobbar med vår värdegrund

Inom SoVent Group vill vi att alla ska känna en stark gemensam drivkraft för att nå dit vi vill – och 
bli bättre i allt vi gör. För att vi ska lyckas med detta måste vi öka förståelsen för att vi alla är olika 
individer med olika drivkrafter. Vi tror på att all utveckling börjar hos oss själva. Du som ledare och 
medarbetare behöver ständigt ställa dig följande frågor: 

n Vem är jag? 
n Vad vill jag?  
n Vad är syftet? 
n Vad driver mig?  

Frågorna ställs inte ur ett djupare psykologiskt perspektiv, utan på en nivå som handlar om vilka 
värderingar och drivkrafter som styr din vardag. 

När du vet svaret på de fyra första frågorna behöver du ställa dig den femte frågan: 
n Vill jag vara här? 

Arbetar du med dessa frågor och samtidigt intresserar dig för dina medarbetares svar, så blir den 
gemensamma drivkraften automatiskt starkare. Därigenom kan vi prestera på en hög nivå över lång 
tid – och samtidigt må bra.

DRIVKRAFTER/INTENTIONER

Vem är jag? 
Vad vill jag? 

Vad är syftet?
Vad driver mig? 
Vill jag vara här? 

Vart är jag och vi på väg?

MAKT

UTVECKLING LUGN

OBEROENDE

IDEALISM

MAT

FÖR FAMILJEN

REVANSCH

ACCEPTANS

ROMANTIK

SOCIALT

FYSISK AKTIVITET

SPARANDE

HEDER

STATUS

NYFIKEN

Om du inte vet var du är och 
vart du ska, så kan du inte veta 

hur du tar dig dit.”

Steven Reiss – “16 drivkrafter” 



Kapitel 3:

Företagen inom SoVent Group har vanligtvis tre definierbara
yrkesprofiler – producerande, ledande och administrerande.

Det är inte alls ovanligt att dessa profiler är blandade 
och att personal arbetar inom två eller tre områden. 

Vi kallar dem  multikompetenta. 
Inom vår koncern finns även de med särskilda kunskaper 

inom ett specifikt område. Vi kallar dem specialister. 
Att vara multikompetent eller specialist är bra – så vi  

behöver fokusera på någotdera, för att göra  
rätt saker på rätt ställe. 

Våra yrkes-
profiler

25Våra yrkesprofiler
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Våra yrkesprofiler

A
tt vara multikompetent är generellt bra, under förutsättning att rollen är definierad,  
dokumenterad och överenskommen. Många multikompetenta har börjat som produce-
rande och har med tiden fått nya, mer administrativa eller ledande uppgifter. Det är inte 
ovanligt att de som har den högsta kompetensen inom det producerande området faktiskt 
arbetar som ledare eller administratörer.

Vi behöver löpande ställa oss frågan om vår mest kompetenta personal gör rätt saker och är på rätt 
ställe? Är det så, får detta inte vara en tillfällighet – eller något som bara ”blivit” – utan handla om 
aktiva och medvetna val.

Det handlar kort och gott om 
att göra rätt saker på rätt ställe.”

VÅRA YRKES-
PROFILER: 

Ledare Administratörer

Producerande

Multikompetent
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Våra yrkesprofiler

Om man delar upp våra yrkesprofiler i deras arbetsuppgifter träder en något annan bild eller modell 
fram. Här är några exempel på arbetsuppgifter:

Ledare: Planera, leda, fördela och kontrollera.

Administratörer: Administration, ekonomi och försäljning.

Producerande: Obligatorisk ventilationskontroll, ventilationsrengöring, injustering, annan service, 
montage och byggnation, eldstadsrelaterade besiktningar och arbeten, sotning och brandskydds-
kontroll samt tilläggstjänster.

Modellen kan nu användas för att ta reda på vad du sysslar med, men också användas som en modell 
för att bestämma vad du vill bli.

Multikompetent eller specialist? 
Inom SoVent Group strävar vi efter att alltid utveckla och utbilda oss. För att veta var du ska fokusera 
din energi behöver du veta var i modellen du är och vart du vill ta vägen. Du behöver ta reda på vad 
just du kan och gör, samt vad du vill lära dig och göra i framtiden. 

Vill du bli multikompetent eller specialist? Ditt svar använder vi för att göra en individuellt anpassad 
utbildningsplan – utifrån din kompetens och dina förutsättningar. 

VAD VI SYSSLAR MED OCH VILL BLI 
Sotning och 

brandskyddskontroll

TilläggstjänsterEldstadsrelaterade
besiktningar och

arbeten

Montage och
byggnation

Injustering 

Annan service

Ventilationsrengöring

Obligatorisk 
ventilationskontroll

Planera, leda, 
fördela och kontrollera

Administration

Ekonomi

Försäljning

Multikompetent

Specialist

29Våra yrkesprofiler
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Kapitel 4:

Samtliga anställda inom SoVent Group ska vara medvetna 
om att processen med att lära sig saker aldrig upphör. 

Vi lägger stora resurser på att utbilda vår personal, bland 
annat inom vår egen SoVent Academy. Det dagliga  

interna lärandet är dock något annat. Det är en process 
som startar den första dagen du anställs. 

Nyfikenhet är alltid en viktig egenskap, framförallt för att 
utveckla ditt eget lärande. I detta ingår att ställa frågor och 

att rent praktiskt våga ta sig an nya uppgifter.

Vårt lärande
– en process

31Vårt lärande
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Vårt lärande

F
öretagen inom SoVent Group har en stark tradition av att lära sig genom att göra. Vi har  
fortfarande till vissa delar ett traditionellt lärlingssystem vi arbetar efter. För att ett lärlings-
system ska fungera behöver det också finnas ett antal medarbetare som lär ut sina färdig-
heter. Inom sotarskrået och andra skråyrken kallas dessa ofta för gesäller, även om de flesta 
börjar lära ut saker långt innan de har en formell gesällexamen.

 
Vårt värdegrundsarbete följer samma mönster, där vi lär oss främst genom att göra och följa goda 
exempel. SoVent Group har tagit fram en progressionsmodell som vi kommer att gå igenom längre 
fram i boken. Där har vi tagit fram ett antal värdegrundskompetenser och färdigheter. 
När du når värdegrundskompetensen kompetent, ingår det i ditt arbete att lära ut dina färdigheter 
varje dag  – hela tiden.

5% – VI FORTBILDAR OSS
Vi fortbildar oss själva, genom egen research och blir utbildade bland annat inom SoVent Academy.
 
10% – VI BLIR COACHADE
Vi blir coachade och får feedback av våra kollegor och arbetsledare.
 
85% – VI GÖR
Vi utför det faktiska arbetet och lär oss genom att fysiskt utföra uppgiften – samt genom att ständigt 
hitta lösningar på de problem som ibland uppstår. 

När du når färdighetsnivån
kompetent inom SoVent Group

ingår det i ditt arbete att lära ut dina 
färdigheter varje dag – hela tiden” 5%

10%

85%

VI FORTBILDAR OSS

VI BLIR COACHADE

VI GÖR



Kapitel 5:

Vi påstår att du kan välja ditt tillstånd. Vi påstår också att 
du kan välja vad du känner – och genom detta hantera 

dina valda sanningar. Vi påstår dock inte att det är enkelt 
då det kräver en hel del arbete. Vi kommer här ge dig ett 
antal förslag på sätt att förhålla dig till din omvärld, som 
kan underlätta arbetet med att nå dit du vill. Du måste 

dock vara villig att göra arbetet – och inför dig själv, samt 
andra, lova att förändra någonting till det bättre. 

Vårt förhållnings-
sätt till påverkan

35Vårt förhållningssätt till påverkan
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Vårt förhållningssätt till påverkan

S
tephen R. Covey var en amerikansk affärsman, föreläsare och författare som bland annat 
skrev boken 7 goda vanor: att leva och verka till 100% (1989). Covey hävdar att det finns 7 
tidlösa principer som all mänsklig kontakt och verksamhet vilar på – där princip ett, var 
proaktiv, är en princip som vi använder ofta inom The SoVent Way. Det finns flera tanke-
modeller som beskriver påverkan och vi ser likheter med den kristna sinnesrobönen som 

i citatet intill presenteras i förkortad form. Något som ofta används inom 12-stegsprogram så som 
Anonyma Alkoholister, Al-Alnon med flera. Vi inom SoVent Group använder oss av Coveys Förhåll-
ningssätt till påverkan eller de två cirklarna. 

Den stora yttre cirkeln kallas för angelägenhetscirkeln – den representerar allt du skulle vilja påverka 
– men inte kan. Den inre cirkeln kallas för inflytandecirkeln och i den ryms det du faktiskt kan påverka.

Allt för många lägger stora delar av sin energi inom angelägenhetscirkeln, spiller energi på saker 
som de ändå inte kan påverka – som väder, temperatur, trafik och så vidare. Covey hävdar att om man 
endast ”förhåller sig till” sin angelägenhetscirkel och fokuserar det mesta av sin energi till inflytande-
cirkeln, som man faktiskt kan påverka, då ökar storleken på inflytandecirkeln successivt.

Ett exempel: Ett mindre företag blir köpt av ett annat större företag och ingår efter köpet i en 
större koncern. Detta leder till förändringar för all personal som upplevs olika av alla men generellt 
som bra eller mindre bra. 

Om man i detta läge hävdar att ”allt var bättre förr”, är tvär och motsätter sig alla typer av föränd-
ringar, kommer sannolikt den personens inflytande att minska  – och inflytandecirkeln likaså. Genom 
att analysera vad man faktiskt kan förändra till det bättre och komma med konkreta förslag, kommer 
modellen automatiskt leda till att personens inflytandecirkel växer. 

Ge mig sinnesro att acceptera 
det jag inte kan förändra, mod 

att förändra det jag kan och förstånd 
att inse skillnaden. ” Reinhold Niebur 1926

Angelägenhets-
cirkeln

Vad jag inte 
kan påverka

(COVEY 1989)

Inflytande-
cirkeln

Vad jag kan 
påverka



Att sålla bland alla tusentals bra uppslag om hur du 
ska förhålla dig till din omvärld är svårt, för att inte säga 
omöjligt. Likväl har vi inom SoVent Group tagit fram fyra 
enkla, handfasta sätt att tänka – som kommer att hjälpa 

dig att förhålla dig gentemot din omgivning. Använd 
våra nycklar som hjälp för att välja ett gott tillstånd. 

SOVENTS 
NYCKLAR
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Vårt förhållningssätt till påverkanVårt förhållningssätt till påverkan

Det är relativt vanligt att vi hamnar i situationer som vi upplever lite skrämmande eller övermäktiga. Kanske 
tvivlar vi på vår egen kompetens, kunskap eller utbildning. Vissa människor blir motiverade och drivs av 
den känslan, medan andra låser sig helt. Detta beror givetvis på hur vi är som personer. Har vi den formella 
utbildningen – och viss praktisk erfarenhet av arbetet – så får vi inte vara rädda att faktiskt börja göra. I det 
här läget kan man säga till sig själv och andra Skit i det, nu kör vi. Genom att se till att helt enkelt göra tror 
vi att uppgiften kommer lösas. Det betyder dock inte att vi därmed slipper fortbilda oss i ämnet eller att vi 
inte behöver stöd – mer att vi faktiskt är redo att lära genom att göra. 

”Skit i det, nu kör vi.”

Ingen inom SoVent Group kommer någonsin att bli fullärd – däremot har vi  
förtroende för processen. Vi vågar göra saker som känns svåra och utmanande.
 

This too shall pass härstammar från ett gammalt persiskt uttryck. Det har tillskrivits flera personer, bland 
annat Attar of Nishapur. Uttrycket är en metafor för att alla tillstånd förändras – både de goda och de 
dåliga –  och i vårt tidevarv kan de förändras snabbt. Det här betyder att vi behöver vara proaktiva. När 
något är bra behöver det utvecklas för att fortsätta vara bra – eller helst bli ännu bättre. När något är dåligt 
så kommer det med säkerhet att förändras – och då gäller det att förändra det till det bättre. 
Vid förändringar är det vanligt att det under en tid blir sämre än det var innan – och då är det här kommer 
också att ändras bra att använda.
 

”Det här kommer också att ändras.”

”Framgång är ingenting man har, framgång är något man 
haft och kan få igen” Petter Stordalen

Oavsett hur proaktiv du är i arbetet med dina egna tankar, så hamnar du då och då i situationer utom 
din egen kontroll. Det är där och då som du kan använda just denna nyckel för att flytta fokus till det du 
kan påverka – och välja ett annat tillstånd. Här gäller det att snabbt göra en bedömning om den energi du 
lägger på den uppkomna situationen faktiskt kan göra skillnad. Eller lägger du din energi i angelägenhets-
cirkeln? Där kommer den inte göra någon nytta alls – och är mest skadlig för dig själv.

”Jaha, så kan man också göra.”

Ta kontroll över dina egna känslor – du har rättighet att känna vad 
du vill, men det du känner är inte alltid rätt eller logiskt.

Ibland blir det fel, trots att alla i en inblandad situation har haft goda intentioner. Det kan bero på slarv, 
att någon inte lyssnat eller har missuppfattat en instruktion. Inom SoVent Group utgår vi ifrån att all vår 
personal vill göra sitt bästa. Vi vet också att alla någon gång har en dålig dag eller är trötta. Att säga: Idag 
blev det så här ska ses som en tyst överenskommelse mellan parter i en situation. Den eller de som säger 
det ”tar då på sig skulden” för det inträffade. Fokus ska därefter läggas på vad som behövs göras för att 
situationen inte ska uppstå igen. Behövs det nya rutiner eller handlar det om att någon bara ska ”skärpa 
sig”? Det går alltså inte att säga idag blev det så här gång efter annan, för samma typ av situation. Detta 
är ett tecken på att man sopar problemet under mattan och undviker att hitta lösningar för framtiden.

”Idag blev det så här.”

Det viktiga är inte att jaga en syndabock för att hitta någon att lägga skuld 
och skam på. Det viktiga är att lösa problemet så att det inte uppstår igen.

SOVENTS 
NYCKLAR

1

2

3

4
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Vårt förhållningssätt till påverkan

VILKA OCH VAD KAN VI PÅVERKA?

Normalfördelningskurvan 
(10-80-10 Principen) 
– en förändringsmodell?

10% 80% 10%

De som är i ett 
negativt tillstånd.

 Upplevs som ”gnälliga 
och besvärliga” och 

får ofta mest 
uppmärksamhet

De som är i ett
 positivt tillstånd.

Får ofta relativt mycket 
uppmärksamhet, fast 

de redan är övertygade

De som varken är i ett positivt 
eller negativt tillstånd.

Får ofta mindre uppmärksamhet 
i förhållande till sin ”storlek”

Normalfördelningen, ibland kallad Gausskurva eller Gaussfördelning, är en viktig del inom sannolik-
hetsstatistik och teori. Den går att använda inom många andra områden. Allt ifrån skostorlekar inom 
ett fotbollslag,  till som vi har valt att använda den: för tillstånd i en grupp.
 
1. De som är i ett negativt tillstånd
2. De som är varken i ett positivt eller negativt tillstånd
3. De som är i ett positivt tillstånd

Det är vanligt att vi lägger för mycket energi på att tillgodose kraven hos de som uppfattas som gnäl-
liga och besvärliga. Vi lägger sannolikt också oproportionerligt mycket tid på de som faktiskt redan 
är övertygade och befinner sig i ett positivt tillstånd. Dessa två grupper måste givetvis hanteras, men 
vi bör vara medvetna om att den största förändringen kan åstadkommas i den grupp som varken är 
positiv eller negativ. Ett bra sätt att hantera de som redan är positiva, är att använda dem som en kraft 
för att övertyga fler. De som ibland också kallas för ”den tysta majoriteten”.
 
Alla ledare inom SoVent Group ska känna till ovanstående princip – för att kunna göra proaktiva val 
kring var de bör lägga sin energi.
 
Man behöver komma ihåg att kurvan kommer att se ungefär likadan ut, efter att man har gjort sina 
aktiva val. Sannolikt kommer den största skillnaden vara att tillståndet för gruppen förändras till det 
positiva. 

Om vi arbetar med vår grupp efter denna princip, så påstår vi att det uppstår en så kallad drag-sug 
effekt. Om vi lyckas förändra tillståndet för ”den tysta majoriteten”, så kommer de automatiskt att 
dra med sig de som är i ett negativt tillstånd – till ett bättre. 
Om personer i den “negativa gruppen” inte sugs med, kan avståndet till övriga bli för långt. Detta kan 
förstås leda till att de väljer att lämna gruppen. 

Att vara proaktiv är att tidigt
välja var man lägger sin energi”



Kapitel 6:

Vi är alla olika bra på olika saker – och  

traditionellt har kanske inte värdegrundskompetens legat  

högst på vår utvecklingslista. SoVent Group ska vara en  

trovärdig organisation och stå för det vi säger. 

Vi är och arbetar aktivt för att fortsätta vara en  
värdegrundsbaserad, modern och högpresterande organisation. 

För att uppnå detta behöver vi hitta en modell för att utvärdera 

och utveckla just vår värdegrundskompetens.

Vår progressions-
modell

45Vår progressionsmodell
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Vår progressionsmodellVår progressionsmodell

F
ör oss inom SoVent Group har det varit viktigt att ta fram system för hur vi faktiskt gör 
saker, då vi tror att detta är helt avgörande för om vi ska lyckas med vårt värdegrundsarbete. 
Vi har tagit fram en modell för att hjälpa oss med vår sortering och uppföljning. Modeller 
på den här detaljerade nivån kan bli missvisande, då det inte är säkert att de stämmer helt 
överens med värderingar, värdegrunder eller annat i just ditt företag. Modellen är konstru-

erad så att alla färdigheter kan bytas ut mot något som du tycker är bättre, men dessa måste då utgå 
ifrån vår värdegrund och våra 12 teser. Färdighetsnivåerna behöver vara mätbara inom hela SoVent 
Group och kan därför inte bytas ut. 

 
Våra 5 färdighetsnivåer:
Novis: Du är helt ny eller beter dig inte efter våra värderingar och färdigheter.
Aspirant: Du agerar inte helt efter våra värderingar och färdigheter, ännu.
Kompetent: Du uppträder och agerar efter de flesta av våra värderingar och färdigheter.

Meriterad: Du uppträder och agerar efter i princip alla våra värderingar och färdigheter, samt  
är en förebild.

Expert: Du uppträder och agerar efter alla våra värderingar och färdigheter, är vårt föredöme  
och sätter normen för hur vi ska vara.

 
Våra 6 färdigheter:
Glädje, engagemang och samarbete: Dessa färdigheter – eller tillstånd – är saker som vi anser 
smittar av sig. Personer som har höga färdighetsnivåer inom glädje, engagemang och samarbete är viktiga 
för vår allmänna trivsel och kan vara avgörande för viljan att gå till jobbet på morgonen. De som har 
låga färdighetsnivåer kan däremot snabbt infektera en hel grupp. 
 
Tar ansvar för affären, gör hela jobbet och är serviceinriktad: Affären är central för vår 
verksamhet. Gör vi inte goda affärer har vi inget arbete. Att slå i den sista spiken i projekt eller arbeten 
och att få kunden att känna att de fått valuta för sina pengar gör hela skillnaden.

Det här är inte Carpe diem 
eller någon annan metafor

 
Tekniskt och digitalt utvecklade: Teknisk och digital utveckling är en färdighet som skiljer agnarna 
från vetet i vår bransch. Att vara positivt inställd till nymodigheter, att ta till sig ny teknik och digitali-
sering, kommer göra att gapet mellan oss och våra konkurrenter ökar.
 
Coach/Utbildare: Eftersom 85%, eller mer, av vår inlärning handlar om att göra – blir det extremt 
viktigt att vi har kompetenta personer som är villiga att coacha oss medan vi gör. Vi behöver medar-
betare som svarar på frågor, utövar mentorskap och håller koll. I princip hela vårt system för inlärning 
bygger på detta.
 
Ordning och reda, kläder, traditioner och skydd: Ordning och reda har alltid varit viktigt i vår 
bransch och är det kanske i större grad nu än förut. Våra kläder och traditioner är en viktig del av vår 
identitet och stolthet. Vi har varit dåliga på att skydda oss själva och attityden till detta måste ändras, 
ingen ska dö eller skadas på grund av att de arbetar åt SoVent Group.
 
Senioritet: Det finns en uppfattning inom vår bransch att det tar minst sex år att bli sotare – rätt eller 
fel – färdigheten senioritet är viktig. Att man faktiskt har jobbat ett tag och gjort några misstag. Vi 
påstår att det samma gäller allt värdegrundsarbete. Alla kan bli duktiga, men det krävs tid för att 
bemästra alla delar av vårt system.

”



Färdighetssystemet är till för att användas vid  

värdegrundssamtal mellan ansvarig chef och anställd. 

Tanken är att båda skattar den anställdes färdigheter 

innan mötet. Där ska de komma till en konsensus av vilken 

färdighetsnivå den anställde besitter i respektive färdighet. 

Utifrån detta ska det göras en utvecklingsplan  

som följs upp under året. 

SOVENTS 
FÄRDIGHETS- 

SYSTEM



Sprider sällan glädje. Hälsar oftast på alla och är inkluderande. Deltar inte i sociala  
aktiviteter och liknande. Ger och tar inte emot allmän återkoppling.

Har liten förståelse för affären och ekonomin bakom våra uppdrag. Följer sällan upp att saker 
blir utförda. Gör sällan egna rapporter och fakturaunderlag. Hedrar inte alltid kundlöftet.

Är måttligt positiv till den tekniska utvecklingen i företaget, använder sällan moderna 
arbets metoder. Nyttjar sällan digitala verktyg, plattformar och system. Har bristfällig  
digital spårbarhet i de flesta processer.

Delar sällan med sig av kunskap och kompetens (coachar/utbildar). Använder ibland befint-
liga system för ut- och inlärning. Har sällan med sig ”mindre utbildad” personal för att kunna 
utveckla dessa. Ger och tar inte feedback.

Har inte alltid ordning på utrustningen. Nyttjar ibland generell och personlig skyddsutrust-
ning, håller inte alltid fordon tvättade och städade. Bär, vårdar och tvättar oftast företagets 
profilkläder men har ibland smutsiga, trasiga eller egna kläder på sig. Värnar inte alltid om 
våra traditioner.

0–1 år

Glädje, engagemang, 
samarbete.

Ta ansvar för affären,.
Göra hela jobbet. 
Serviceinriktad.

Tekniskt och digitalt 
utvecklad.

Coach/Utbildare.

Ordning och reda. 
Kläder och traditioner. 
Skydd.

Glädje, engagemang, 
samarbete.

Ta ansvar för affären.
Göra hela jobbet. 
Serviceinriktad.

Tekniskt och digitalt 
utvecklad.

Coach/Utbildare.

Ordning och reda. 
Kläder och traditioner. 
Skydd.

Sprider viss glädje, hälsar och är inkluderande. Deltar i sociala aktiviteter och liknande.  
Ger och tar ibland emot allmän återkoppling.

Har förståelse för affären och ekonomin bakom våra uppdrag. Följer ibland upp att saker blir 
utförda. Gör ibland egna rapporter och fakturaunderlag. Hedrar oftast kundlöftet.

Är försiktigt positiv till den tekniska utvecklingen i företaget, använder ibland moderna 
arbets metoder. Nyttjar ibland digitala verktyg, plattformar och system. Har viss digital 
spårbarhet i några processer.

Delar ibland med sig av kunskap och kompetens (coachar/utbildar). Använder befintliga 
system för ut- och inlärning. Har ibland med sig ”mindre utbildad” personal för att kunna 
utveckla dessa. Ger och tar viss feedback.

Har oftast ordning på utrustningen. Nyttjar både generell och personlig skyddsutrustning, 
håller fordon tvättade och städade. Bär företagets profilkläder, vårdar och tvättar sina kläder 
och har sällan trasiga eller egna kläder på sig. Värnar oftast om våra traditioner. 

1–3 år 

Färdigheter Färdigheter

Antal år med
värdegrundsbaserat 
arbete.

Antal år med 
värdegrundsbaserat 
arbete.



Glädje, engagemang, 
samarbete.

Ta ansvar för affären. 
Göra hela jobbet. 
Serviceinriktad.

Tekniskt och digitalt 
utvecklad.

Coach/Utbildare.

Ordning och reda. 
Kläder och traditioner. 
Skydd.

Glädje, engagemang, 
samarbete.

Ta ansvar för affären. 
Göra hela jobbet. 
Serviceinriktad.

Tekniskt och digitalt 
utvecklad.

Coach/Utbildare.

Ordning och reda. 
Kläder och traditioner. 
Skydd.

Färdigheter
Sprider glädje och engagemang, hälsar på alla och är inkluderande. Deltar i sociala 
aktiviteter och liknande. Samarbetar och bygger långsiktiga relationer med alla såväl 
kunder och medarbetare. Ger ger och tar emot allmän återkoppling.

Har förståelse för affären och ekonomin bakom våra uppdrag, återkopplar till kunder 
och arbetsledning. Följer upp att saker blir utförda. Gör egna rapporter och faktura-
underlag. Hedrar kundlöftet – bland annat genom att hålla tider. Gör ”det lilla extra” 
för att kunderna ska känna att de får ett mervärde.

Är positiv till den tekniska utvecklingen i företaget, använder moderna arbetsmetoder. 
Nyttjar digitala verktyg, plattformar och system. Har god digital spårbarhet i alla processer 
och skriver ofta sina egna rapporter.

Delar med sig av kunskap och kompetens (coachar/utbildar). Använder befintliga 
system för ut- och inlärning. Har med sig ”mindre utbildad” personal för att utveckla 
dessa. Ger och tar feedback. Upplevs ha kunskap och finns tillgänglig som mentor.

Har ordning på utrustningen. Vårdar och nyttjar både generell och personlig skydds- 
utrustning, håller fordon tvättade och städade. Bär stolt företagets profilkläder. 
Vårdar, tvättar sina kläder och har ”aldrig” trasiga eller egna kläder på sig. Värnar om 
och lär ut våra traditioner.

3–5 år

Sprider glädje och engagemang, hälsar på alla och är inkluderande. Tar ansvar för 
kollegors välmående, stöttar och är engagerad i de flesta personerna inom företaget.  
Deltar i sociala aktiviteter. Samarbetar och bygger långsiktiga relationer. Ger och tar 
ofta emot allmän återkoppling.

Har stor förståelse för affären och ekonomin bakom våra uppdrag, ser alltid till att vi 
har så god lönsamhet som möjligt. Hedrar alltid kundlöftet, återkopplar till kunder och 
arbetsledning. Följer upp att saker blir utförda. Gör egna rapporter och fakturaunder-
lag.  Gör alltid ”det lilla extra” för att kunderna ska känna att de får ett mervärde.

Är kreativ, positiv och deltar i den tekniska utvecklingen i företaget, använder moderna 
arbetsmetoder. Nyttjar digitala verktyg, plattformar och system. Har kunskap om de 
vanligaste digitala verktygen såsom Ritz, Abax och Office 365. Har god digital spår-
barhet i alla processer och skriver alla sina egna rapporter.

Delar med sig av kunskap och kompetens (coachar/utbildar). Använder befintliga sys-
tem för ut- och inlärning. Har ofta med sig ”mindre utbildad” personal för att utveckla 
dessa. Är kunnig, konstruktiv och duktig på att ge och ta feedback. Upplevs ha stor 
kunskap och ställer gärna upp som mentor.

Systematiserar ordningen på egen utrustning. Vårdar och nyttjar både generell och per-
sonlig skyddsutrustning. Håller fordon tvättade, ordnade och städade. Är en ambassadör 
och bär stolt företagets profilkläder. Vårdar, tvättar sina kläder och har ”aldrig” trasiga 
eller egna kläder på sig. Värnar om och lär ut våra alla traditioner.

5–7 år

Färdigheter

Antal år med 
värdegrundsbaserat 
arbete.

Antal år med 
värdegrundsbaserat 
arbete.



Inledning

Glädje, engagemang, 
samarbete.

Ta ansvar för affären. 
Göra hela jobbet. 
Serviceinriktad.

Tekniskt och digitalt 
utvecklad.

Coach/Utbildare.

Ordning och reda. 
Kläder och traditioner. 
Skydd.

Färdigheter

Sprider stor glädje och har ett stort engagemang, hälsar på alla och är inkluderande. Tar 
stort ansvar för sina kollegors välmående, stöttar och är engagerad i alla personer inom 
företaget. Deltar i och driver sociala aktiviteter och liknande. Tar initiativ till samarbete, 
bygger långsiktiga relationer med alla – såväl kunder som medarbetare. Är konstruktiv 
och duktig på att ge och ta emot allmän återkoppling.

Har stor förståelse för affären och ekonomin bakom våra uppdrag, ser alltid till att vi har så 
god lönsamhet som möjligt. Håller alltid tider och hedrar alltid kundlöftet fullt ut, återkopplar 
till kunder och arbetsledning före, under och efter arbete, när och om det behövs. Följer upp 
att saker blir utförda och lämnar inget åt slumpen. Gör egna förarbeten, rapporter och fak-
turaunderlag. Har ett genomarbetat servicetänk. Gör alltid ”det lilla extra” för att kunderna 
ska känna att de får ett mervärde.

Är kreativ, förädlar, utvecklar och driver den tekniska utvecklingen i företaget. Använder 
alltid moderna arbetsmetoder. Nyttjar alltid digitala verktyg, plattformar och system. Har 
djup kunskap inom de vanligaste digitala verktygen såsom Ritz, Abax och Office 365. Har 
god digital spårbarhet i alla processer. Driver den digitala utvecklingen framåt, skapar 
nya system samt förädlar de vi har. Skriver också alla sina egna rapporter.

Delar alltid med sig av kunskap och kompetens (coachar/utbildar). Utvecklar befintliga 
system för ut- och inlärning. Väljer alltid att ha med sig ”mindre utbildad” personal för att 
kunna utveckla dessa. Är kunnig, konstruktiv och duktig på att ge och ta feedback, gör 
detta dagligen. Upplevs ha omfattande kunskap och är den naturliga personen att ställa 
frågor till som mentor.

Systematiserar ordningen på all utrustning, gemensam och egen. Vårdar, nyttjar och 
utvecklar både generell och personlig skyddsutrustning och ser till att övriga i företaget 
nyttjar skyddsutrustning. Håller fordon tvättade, ordnade, organiserade och städade. Är en 
ambassadör och bär alltid stolt företagets profilkläder. Vårdar, tvättar sina kläder och har 
”aldrig” trasiga eller egna kläder på sig. Värnar om alla våra traditioner och lär ut dessa.

Antal år med värde- 
grundsbaserat arbete.

7+ år





Kapitel 7:

Vi inom SoVent Group vill bryta med begreppen positiv 

och negativ feedback. Uppriktighet är en central del, vilket 

innebär att vi inte alltid kan vara “politiskt korrekta”. Vi anser 

dock att all feedback som är ärlig, uppriktig och i ett gott syfte 

är bra feedback. Den ska naturligtvis alltid utgå ifrån de ramar 

som vi alla inom SoVent Group redan arbetat fram.

Några ord om 
feedback och 

chunking
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Några ord om feedback och chunking

F
ör att kunna ge bra värdegrundsbaserad feedback behöver den grundas i vad en person  
faktiskt upplevt utifrån de ramar vi gemensamt bestämt. Personen som ger feedback behöver 
ha koll på sin du & jag-nivå, ha reflekterat över sina känslor och sina valda sanningar. Denne 
behöver även sätta ramen för vilken nivå som feedback ska ges på.
Mottagaren behöver också godkänna att den är villig att ta emot feedback, precis där och då. 

JAG & du eller jag & DU?
Var och en inom SoVent Group behöver reflektera över sitt eget jag & du-beteende. Det här är viktigt 
att känna till och ibland faktiskt förmedla till sina medarbetare. I en feedbacksituation är det viktigt 
att ställa sig frågan “För vems skull gör vi det här?” Är det till största delen för att bli av med något, för 
din egen skull, så ska du låta bli. Använd istället de fyra nycklarna för att ”bli av” med detta.

Om du har ett stort JAG, så kan du ha en tendens att ta över diskussioner och starkt hävda dina egna 
åsikter – som ibland kanske bara är valda sanningar eller känslor. Du kanske inte alltid tar reda på 
vad andra tycker och tänker.

Om du har ett litet jag, så kan det vara så att du låter andra bestämma även när du har en avvikande 
åsikt. Kanske känner du att du ibland blir irriterad på dig själv för att du inte står upp för vad du 
tycker och tänker.

Om vi känner till ovanstående så ökar chansen för att det ska bli just ett bra feedbacksamtal. I ett sådant 
kommunicerar vi i dialog med varandra och ställer följdfrågor – istället för ensidig information.

Har du reflekterat över dina
känslor och valda sanningar?”

FEEDBACK
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Några ord om feedback och chunking

C
hunking är ett begrepp som används 
inom köttindustrin, matematiken,  
musiken, författandet och mer därtill. 
Vi använder begreppet för att sortera  
vilken nivå vi ska hålla samtalet, ta 

beslutet eller göra annat på. Ett exempel: låt säga 
att en chef vill ha ett möte med två anställda om 
äpplen, i förhållande till andra frukter såsom päron 
och bananer, för att besluta vilken typ av frukt de 
ska köpa in. Den ena anställda tror att de ska ha ett 
möte om livsmedel generellt och den andra perso-
nen har förberett sig genom att ta reda på fakta om 
äpplets kärnhus. Det här mötet har klara förutsätt-
ningar att bli ett mycket sämre möte än om alla vet 
vilken chunking-nivå som ska råda om just äpplen.

Vid all kommunikation är det viktigt att vi är med-
vetna om vilken chunking-nivå och ram som vi ska 
hålla oss inom. Detta gäller inte minst när beslut 
ska tas – och framförallt när vi ger och tar emot 
feedback. Det är också viktigt att tydligt kommu-
nicera själva nivån. Ett exempel:  ”Är det okej om jag 
ger dig feedback? Det handlar om det som jag har upp-
levt angående din tekniska kompetens, i förhållande 
till de övriga anställda inom bolaget.”

Har ni provat att
chunka upp dialogen?

CHUNKING

ÄPPLEPäron

Ingrid
Marie

Granny
Smith

Skal FruktköttKärnhus

Golden
Delicious

Frukt

Livsmedel

Kött Grönsaker

Tobak Kosmetika

Banan

”



Kapitel 8:

Om vi inte följer upp det vi beslutat, kommer  

allt värdegrundsarbete vara förgäves och faktiskt ett stort  

slöseri med resurser. Vi anser att just uppföljningen är den 

enskilt största skillnaden mellan högpresterande system och 

övriga. Ett exempel är alla de organisationer med fina ord 

uppsatta på någon vägg i ett lunchrum eller liknande.  

Få följer dock löpande upp det som faktiskt beslutats.  

SoVent Group har en färdig strategi för detta, den andra 

delen i vår högpresterande strategi, som vi  

kallar att sortera.

Så här 
följer vi upp
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Så följer vi uppSå följer vi upp

E
n av de mest kända managementfilosofierna kommer ifrån Toyota. I Niklas Modigs och Pär 
Åhlströms bok Detta är Lean: lösningen på evighetsparadoxen (2012) förklaras att en av teserna 
är kontinuerligt lärande. Det innebär att vara lite bättre imorgon än idag. För att klara av det 
krävs ett systematiskt och konsekvent utvärderande – vilket de kallar att loopa.

Att loopa innebär att man efter varje planering och utförd uppgift reflekterar över vad 
man gjort bra och vad man skulle gjort annorlunda om man fick göra om det. 

I vår verksamhet loopar de flesta av oss i princip omedvetet redan idag, då många av oss samlas 
före och efter dagens arbete och diskuterar vad som gått bra, vad som skulle planerats eller utförts 
annorlunda – och planer görs för att förbättra kommande dagars arbete. Bara genom att känna till 
att detta är en vital del i vår process och utföra den på ett systematiserat och medvetet sätt, även inom 
värdegrundsfrågor, innebär att vi redan är på väg mot en fungerande loop.

Reflektion
Vi har tidigare tagit upp begrepp som sinnesro och reflektion och för att kunna ge bra feedback eller 
loopa behöver man båda. Att reflektera kan se olika ut för olika personer, vissa kanske reflekterar 
bäst på löpbandet medan andra gör det i fiskebåten. Det viktiga är att du ibland avsätter en stund för 
strukturerad reflektion och aktiv sortering av din arbetstid. Detta är ett första steg till en inre trygghet, 
sinnesro, helikopterperspektiv eller vad du väljer att kalla det. Ett arbete som i sin tur hjälper dig att 
fokusera din energi på rätt saker och att lägga den i inflytandecirkeln.  

   Hur reflekterar du bäst  
– i fiskebåten eller på en stubbe? 

Vår värderingsdialog är i likhet med loopen en form av reflektion i grupp. Vi har tillsammans med 
CHPS drivit denna dialog på koncern- och företagsnivå. Där har vi tagit reda på vad våra tre värdeord 
och våra tolv teser betyder i respektive bolags vardag.

Värderingsdialogen är dock en konstant process på koncernnivå, på ledningsnivå inom bolagen och 
inom den värdegrundsgrupp som har – eller ska skapas – i respektive bolag. Den handlar om att i 
organiserad form diskutera våra styrande värdeord och teser utifrån ett nuläge. Fungerar det bra? Bör 
det förbättras? Eller måste det kanske åtgärdas?  Därefter beslutas det om åtgärdsplaner för att det som 
bör förbättras och måste åtgärdas ska bli bra. Det kan också finnas något inom bra som kan bli ännu 
bättre, men fokus ska till en början läggas på ett par saker i taget inom främst måste åtgärdas och sen 
bör förbättras.
 
Om majoriteten i gruppen tycker att något är bra, men en person tycker att det bör förbättras, då 
gäller den personens åsikt. För att problem ska komma upp till ytan och kunna åtgärdas är det alltid 
det ”sämre” alternativet som styr. 

Våra löpande värdegrundssamtal mellan ansvarig chef och anställd ersätter nämnda värderingsdialog. 
I värdegrundssamtalet skapas utvecklingsplaner utifrån individens färdigheter.

Daglig värdering
Företagsledning

Koncern Koncern Koncern

Värdegrundssamtal Värdegrundssamtal

Företagsledning Företagsledning

”
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Efter värderingsdialogen på de olika nivåerna, skapas åtgärds- eller utvecklingsplaner som ska 
innehålla något som bolaget eller gruppen ska börja, sluta eller fortsätta med. Utvecklingsplanen ska 
vara så konkret som möjligt och kan bland annat innehålla svar på frågor som: 

n När? 
n Var? 
n Hur? 
n Vem? 
n Vad? 
n Varför? 
n Hur mycket? 

I handlingsplanen bör ni tydliggöra och fokusera på en eller ett par färdigheter, värderingar eller 
annat som behöver förbättras. Ni kan med fördel använda begreppet ”jag lovar”. Detta innebär att 
den ansvarige själv formulerar ett löfte, som dokumenteras i utvecklingsplanen och följs upp vid 
nästkommande värdegrundsmöte.

Det digitala verktyget
Inom SoVent Group har vi tagit fram digitala verktyg för att hjälpa er att strukturera och följa upp 
era loopar och värderingsdialoger. Vi kallar dessa för ”digitala verktyg för en analog dialog”. Vi anser 
att dialogen måste vara analog, det vill säga att vi faktiskt pratar med varandra. Uppföljningen kan 
dock till stora delar vara digital. 

I tre av våra tolv teser har vi bestämt att vi ska driva den tekniska utvecklingen framåt, nyttja digitala 
plattformar och system, samt vara enkelt nåbara. För att uppnå detta behöver vi alla konvertera till 
SoVent Group ś IT-plattfom så snart som möjligt. Flera av våra interna processer kommer att drivas 
på vårt intranät i appar så som Teams och Planner med flera. Dessa digitala verktyg är utmärkta sätt 
att följa upp utvecklingen av våra färdigheter inom vårt färdighetssystem.

Vårt digitala verktyg för 
en analog dialog”



Tack! 
CHPS och framför allt Tjolle Ström samt Markus Fagerlund, för stöd i processen och för att 

vi helt fräckt fått stjäla ur ert system och omvandla detta till vårt system. 
 

Värdegrundsgruppen inom SoVent Group och vår VD Jesper Kronstrand för feedback och 
för att ni hade förtroende för att alla våra spretiga idéer faktiskt skulle kunna bli ett system. 

Ewa Åsberg för den andra nyckeln, den fyller verkligen sitt syfte.
 

Min fru Monica som tålmodigt svarat på konstiga frågor och fått mig att förstå 
att det inte är farligt att ändra uppfattning. 

 
Fredrik Åberg på Åva Group för all hjälp med all grafik och korrektur.  

 

Ordlista
 

Referenser: 
Ström P-O (2012): Strategi för hög prestation - skapa den förändring du vill ha. 

SISU Idrottsböcker 
 

Modig N. & Åhlström P. (2012): Detta är Lean: lösningen på effektivitetsparadoxen. 
Stockholm School of Economics 

 
Covey S. (1989): 7 goda vanor: att leva och verka till 100%. 

Svenska förlaget 

Reiss S (2001): Vem är du? De 16 basbehoven som styr våra handlingar 
och bestämmer vår personlighet. Svenska förlaget liv & ledarskap.

Administrerande: De som förvaltar eller utför skötseln av 
verksamheten exempelvis ekonomer eller kontorister.
 
Allmän återkoppling: Ett generellt informerande, kan vara 
ensidigt och till enskilda eller till grupper.

Angelägenhetscirkeln: Det vi inte kan påverka.

Chunking: Att vi pratar om samma sak på samma nivå 
kopplat till ett specifikt syfte.

Drag-Sug effekt: En typ av ejektorverkan, något som sugs 
med i draget.

Drivkrafter: Det som får oss att vilja göra något.

Dröm: Vår vision.

ESS: En förkortning av våra värdeord.

Färdigheter: Vår gruppering av önskvärda beteenden/kunskaper.

Färdighetsnivå: En gradering av våra färdigheter.

Färdighetssystem/matris: Vår modell för att utvärdera 
våra färdigheter.

Inflytandecirkeln: Det vi kan påverka.

Intention: Våra personliga och gemensamma drivkrafter.
 
Kundlöfte: Vår mission.

Ledande: De som planerar, leder, fördelar och kontrollerar det 
praktiska arbetet – exempelvis verkmästare.

Loopa: Systematiserad reflektion efter planering/utförd uppgift.
 
Multikompetent: Någon som behärskar flera arbetsområden.

Nycklar: Enkla, handfasta tips hur man kan tänka.

Producerande: De som utför det praktiska arbetet, ex: sotare.

Progressionsmodell: En schematisk bild av kunskaps- och 
kompetensutveckling.
 
Ramar: Ett vidare begrepp för regler och policys.
 
Specialist: Någon som är särdeles kunnig.

Strukturerad reflektion: Aktiv sortering av upplevelser/tankar.
 
Teser: Våra önskvärda beteenden.

Utvecklingsplan: En plan för att bygga vidare något.
 
Vald sanning: En vald åsikt eller ett synsätt som speglar 
någons uppfattning. Färgas ofta av tidigare erfarenheter, arv, 
uppfostran, utbildning med mera och är ibland helt felaktig.
 
Vara proaktiv: Vara förberedd och välja i tid.
 
Värdegrund: Hur vi förväntas vara.
 
Värdegrundsbaserad feedback: Ett informationsutbyte 
i dialogform där återkoppling ges om något som upplevts i för-
hållande till vad som bestämts.
 
Värdegrundskompetens: Samlad kunskap om vårt sätt att    
arbeta genom värdegrunden.
 
Värdeord: Ord som vi vill ska styra våra beteenden 
och förhållningssätt.

Värderingsdialog: Systematiserad reflektion av värderingar 
i grupp.

Yrkesprofiler: Våra arbetsområden.

Åtgärdsplan: Att ändra något till det bättre.





The SoVent W
ay – från filosofi till verklighet

SoVent växer kontinuerligt och vi är alltid i behov 
av kompetenta medarbetare. Vi erbjuder våra anställda 

inom SoVent Group chansen att hjälpa 
oss att hitta fler medarbetare genom en rekryteringsbonus. 

Vi tror nämligen att ni är de som bäst vet vad som 
krävs för att fylla vårt team!

Tipsa 
oss om framtidens 

medarbetare!
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