
Norlandiavärderingar
i vardagen



Tack!



BÄSTA MEDARBETARE!

Kvalitet uppstår i möten mellan människor.  
Den skapas av oss, samtliga medarbetare på  
Norlandia, genom våra arbetsinsatser för våra 
barn, hotellgäster och boende. För att alla ska 
veta vad vi står för och arbeta enligt våra 
 värderingar har vi vidareutvecklat och förtydli-
gat värdegrunden. Värderingarna är överskådligt 
sammanställda i denna lilla bok för att alla  
medarbetare inom Norlandia snabbt och enkelt 
ska komma ihåg dem och aktivt kunna använda 
dem i vardagens möten. Därför hoppas jag att 
denna bok är med Dig varje dag i Ditt arbete.

Lycka till och tack för allt du gör!

HILDE BRITT MELLBYE
Koncernchef
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VÅRA VÄRDERINGAR

Vi ansvarar för att säkerställa att vi har rätt 
kompetens för att utföra våra arbetsupp
gifter. Vi är ambitiösa i vårt arbete med 
att utveckla och förbättra våra tjänster och 
därmed kvalitén på vårt utförda arbete. 
Vi respekterar alla människor och vårt 
fokus är på individens behov, önskemål 
och resurser. Sist men inte minst utstrålar 
vi energi och arbetsglädje. Att arbeta och 
leva i enlighet med våra värderingar är 
enkelt och roligt när vi tillsammans hjälper 
varandra i att framgångsrikt lyckas med 
uppgiften. 





competent



VI ÄR KOMPETENTA

För oss i Norlandia innebär ATT VARA 
KOMPETENT att vara professionell och  
engagerad i sitt arbete. Att vara profes-
sionell innebär att söka ny information 
när det är nödvändigt för att snabbt och 
effektivt lösa uppgifter på bästa sätt.



 ATT VARA KOMPETENT INNEBÄR ATT

• Vi gör vad som förväntas av oss 
• Vi arbetar i team och stödjer varandra 
• Vi är personliga i vårt arbetssätt, 
 omtänksamma och visar uppskattning 
 och förståelse inför varje individ
• Vi fokuserar på uppgiften och löser den 
 på bästa sätt vilket resulterar i att vi når 
 framgång
• Vi är nyfikna



 JAG ÄR KOMPETENT EFTERSOM

• Jag söker information och håller mig 
 uppdaterad 
• Jag är inkännande, lyssnar, försöker 
 förstå och låter de människor jag möter 
 få vara experter på sina egna upplevelser 
 och erfarenheter
• Jag är ödmjuk och erkänner mina 
 eventuella misstag 
• Jag lär av mina misstag så att det blir 
 rätt nästa gång
• Jag frågar när jag inte kan eller vet 
• Jag tar ansvar, bryr mig om och 
 håller tider 
• Jag delar med mig av min 
 kunskap till mina kollegor



EN NORLANDIAN SÄGER:

Det vet inte jag!

Det är inte mitt ansvar!

Det har jag inte tid med!





ambitious



ambitious VI ÄR AMBITIÖSA

För oss i Norlandia innebär ATT VARA  
AMBITIÖS att vi har höga förväntningar på 
att nå framgång där vi ständigt utvecklar 
våra medarbetare, arbetssätt och koncept. 

Inom Norlandia är vi modiga och lyfter 
blicken för att prova nya sätt att arbeta för 
att nå våra uppsatta mål. Vi utvecklar oss 
själva och därmed Norlandia som organi-
sation vilket resulterar i ett gott rykte hos 
våra uppdragsgivare och de individer vi 
utför tjänster för.



 ATT VARA AMBITIÖS INNEBÄR ATT

• Vi tar initiativ
• Vi vill alltid bli bättre på det vi gör
• Vi är stolta
• Vi känner till våra befattningsbeskrivningar 
 och arbetar i enlighet med dem 
• Vi visar engagemang
• Vi är tillgängliga
• Vi säger JA



 JAG ÄR AMBITIÖS EFTERSOM 

• Jag överträffar förväntningarna
• Jag är öppen för och välkomnar förändringar
• Jag ger beröm och stödjer mina 
 medarbetare
• Jag reflekterar över mitt sätt att arbeta 
 och är öppen för nya sätt att arbeta
• Jag välkomnar förbättringsförslag
• Jag tar ansvar och får saker att hända  
 “Make it happen!”
• Jag delar med mig av min kunskap, 
 mina idéer och erfarenheter
• Jag presterar och jag imponerar - jag ger 
 det där lilla extra
• Jag gör det nu - inte senare
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VI VISAR RESPEKT

För oss i Norlandia innebär ATT VISA  
RESPEKT att möta och bemöta andra med 
ett öppet sinne och därmed bygga goda  
relationer. Olika synsätt gör livet spännande 
och i dialog med andra hjälper det oss att 
bli ännu bättre i vårt arbete.

Respekt innebär även att visa att alla 
individer har lika värde, möjliggöra allas 
delaktighet och inflytande samt att vara 
omtänksam och empatisk.



 ATT VISA RESPEKT INNEBÄR ATT

• Alla har rätt att framföra sin egen åsikt
• Vi vill veta vad andra tycker om oss
• Vi vill varandra väl 
• Vi respekterar olikheter
• Vi visar medkänsla, engagemang 
 och hänsyn
• Vi är lojala
• Vi arbetar för allas möjlighet 
 till delaktighet 
• Vi är medkännande
• Vi motarbetar fördomar
• Vi är ärliga



 JAG VISAR RESPEKT EFTERSOM

• Jag ser varje människa som en 
 enskild individ
• Jag lyssnar och intresserar mig för andra
• Jag försöker hitta lösningar som alla 
 tycker är rättvisa
• Jag låter alla individer komma till tals 
 vid oenighet i en fråga
• Jag pratar med - inte om - och jag väljer 
 rätt forum
• Jag frågar vad jag kan göra för andra
• Jag uppmärksammar och berömmer 
 mina medarbetare när jag tycker de har 
 gjort något bra
• Jag är lojal mot fattade beslut
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energetic VI HAR ENERGI

För oss i Norlandia innebär VI HAR ENERGI 
att vi möter vardagen med arbetsglädje 
och drivkraft. Vi bjuder på oss själva och 
vet att genom det får vi mer tillbaka. Vi är 
nyfikna och har energi och drivkraft till att 
hitta bra och nya lösningar.



 ATT HA ENERGI INNEBÄR ATT

• Vi får saker att hända
• Vi gör skillnad genom vårt sätt att arbeta 
• Vi är generösa
• Vi arbetar för att alla ska känna 
 arbetsglädje 
• Vi använder vår energi på ett positivt sätt
• Vi är tillsammans ansvariga för 
 arbetsmiljön
• Vi gör ett viktigt jobb



 JAG HAR ENERGI EFTERSOM

• Jag bjuder på mig själv
• Jag frågar om hjälp när jag behöver 
• Jag visar arbetsglädje
• Jag bidrar till att skapa en bra och 
 trivsam arbetsplats
• Jag tar ansvar för min hälsa för att på 
 så sätt utstråla energi
• Jag samarbetar med mina kollegor för 
 att på så sätt nå mina och verksamhetens 
 mål
• Jag är prestigelös eftersom jag ändrar 
 åsikt när det är för det gemensamma 
 bästa



VÅR FILOSOFI

Vi vill inspirera till framsteg genom att  
ge stöd och utveckla var och ens fulla 
potential genom hela livet. 

Filosofin i vardagen
Jag är en inspiratör för andra när jag 
bjuder på mig själv  och min kompetens 
och mina talanger tillvaratas. Jag känner 
arbetsglädje när jag och mina kollegor 
utför arbetsuppgifter som får andra att 
uppleva bra dagar. Jag vågar reflektera 
över, ifrågasätta och ge konkreta förbät-
tringsförslag i mitt arbete för att på så sätt 
förbättra våra arbetssätt och koncept och 
därmed vår kvalitet på utförda tjänster. 



Det har jag  
aldrig gjort  
tidigare… 

så det kan jag 
alldeles säkert!

Pippi Långstrump
Världens starkaste flicka

INSTÄLLNINGEN ÄR ALLT



Ingen förtjänar 
att höra till ett 

bättre lag än det 
de är villiga att 
skapa själva!

Marit Breivik
Handbollstränare

DET ÄR UPP TILL DIG



VÅR AFFÄRSIDÉ

Norlandia erbjuder individuellt anpassade 
tjänster som kännetecknas av hög kvalitet 
och kompetens. Genom professionellt  
ledarskap arbetar vi för ett gott liv varje 
dag i samverkan med våra barn,  
hotellgäster, boende och uppdragsgivare. 

Affärsidé i vardagen
Individens behov och önskemål är utgångs-
punkten för mitt arbete. Jag är en viktig 
medarbetare som genom mitt arbete sam-
tidigt är involverad i att driva ett profes-
sionellt företag där jag hjälper till att skapa 
en arbetsplats där alla ska trivas. På detta 
sätt medverkar jag till att Norlandia lever 
upp till sitt ledord om ett gott liv varje dag.



VÅRT SAMHÄLLSANSVAR
Norlandia Care Group är en ansvarsfull 
arbetsgivare med ordnade ekonomiska 
förhållanden. Vi tar vårt samhällsansvar 
med hänsyn till miljön och värdesätter en 
mångkulturell arbetsmiljö med delaktighet 
för alla. 

Samhällsansvaret i vardagen
Jag bidrar till att företaget och min arbets
plats har ett positivt rykte. Jag arbetar på 
ett sådant sätt att våra uppdragsgivare blir 
nöjda och väljer våra tjänster. Jag är lojal 
mot arbetsgivaren och mina kollegor och 
gör mitt bästa för att skapa en positiv och 
inkluderande arbetsmiljö.



UPPSKATTNING

Ett vänligt ord 
kostar ingenting 
och är ändå den 
skönaste av alla 

gåvor
Daphne du Maurier

Författare



Värderingar i bilder
Bilderna som använts för att illustrera  
detta häfte är tagna av anställda i Norlandia 
på deras arbetsplatser. Bilderna var bidrag 
i vår fototävling med temat Våra värden. 
Tusen tack till alla som deltog.


