
Framtidens Hållbara Företag

“CULTURE EATS STRATEGY
FOR LUNCH”



Reflektera över det hållbara företagandet och 
hur man går från ord till gjord i framtidens 

(framtiden är här nu!) organisation

I 20 MINUTER















Våra nya medarbetare

”Du är speciell”
Eco och transparens

Värderingsdrivna

Göra meningsfulla saker

Feedback

Demokratiska Familj och vänner

Litar på vänner
mer än auktoritet

Fokuserade på personlig
Utveckling och lärande

Välinformerade Ambitiösa
-Vill göra rätt

Nätverkande

Satsar på relationer



Det gick inte att hitta bilddelen med relations-ID rId3 i filen.



Är svåra att styra med order…..



”It is not about technology,
it is about a shift in philosophy”

Brian Sollis



hectic - Sök på Google



hectic - Sök på Google

Som chef och ledare är det lätt att 
känna sig…..



såhär



4 TIPS FÖR ATT 
FÅ DET GJORT!



Hallå! Hur hållbar är DU? 1



Hallå! Hur hållbar är DU? 1

Självledarskap: Ta eget ansvar och se till
att DU har ett hållbart liv





Kultur och värderingar spelar 
en massiv roll
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I vilken kultur sker innovation och nya
affärsmodeller?



öppenhet

Positiv attityd

lekfullhet

mål

Rakhet skapar trygghet
Ärlighet

generositet

problemlösare

Ja-och!!

prestigelöst

Mod att agera

Mod att prata om misstag – och 
lära sig

Fri från politik

Helhetsdrivna

tillgänglighet





MISTAG



TILLIT



Kompetensen att kunna samarbeta är “det
nya svarta”
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Den kollektiva intelligensen



High consideration of strategy
& vision

Low consideration of strategy
& vision

Low personal responsibility High personal responsibility

AUKTORITARY ORGANIZATION

- Detailed control

- Instructions

- Slow

LAISSEZ FAIRE

- Nothing happens

- No one cares

COLLABORATIVE ORGANIZATION

- Collaboration between departments

- High quality

- Own initiatives for problem solving

CHAOTIC ORGANIZATION

- High tempo,  a lot of activity

- Doubtful if they will reach the goals
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Facilitativt ledarskap – som 
möjliggör samskapande 
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TENGBOM: UTMANING



#50challenge



#50CHALLENGE





30
Workshops

10
Feedback-
sessions

400
Co-workers

100
Client calls

May à Oct

Tengbom | The lab





Prototyping



The result





1. Är du hållbar?
2. Värderingar och kultur
3. Teamarbete
4. Facilitativt ledarskap





Framtidens Hållbara Företag

“CULTURE EATS STRATEGY
FOR LUNCH”


