
En bok om våra
värderingar.



Vad betyder våra 
värderingar för 
oss i vardagen?
Grunden för Glimstedts verksamhet är de värderingar som 
bolaget vilar på sedan 1935. De är själen i det vi gör och rikt-
linjerna för hur vi agerar med och mot varandra och vår omvärld. 
När vi alla samspelar på samma värdegrund skapas trygghet, 
förutsebarhet och också fantastiska arbetsresultat. 

I den här lilla värderingsboken har vi tillsammans satt ord på  
innebörden av våra värderingar (G)järna, (G)järta, (G)ympaskor 
och beskrivit hur vi kan bidra till och leva efter dem i vardagen. 
Värderingarna korsar och förstärker varandra och skapar en 
företagskultur som vi var och en och tillsammans vill verka och 
medverka i. Värnandet om den goda företagskulturen är över- 
ordnad kloka strategier, för när vi skapar en god företagskultur 
löser sig allt det andra av bara farten. Tillsammans gör vi skillnad!

(G)järna (G)ympaskor

Vi är (G)järnstarka Vi levererar med (G)ympaskor

Vår ambition är att alltid leva och leverera efter våra värderingar.  
Värderingarna styr våra beteenden och arbetssätt.  

Vi har alltid med oss: 

Vi är ett lag som 
vill göra skillnad

(G)järta

Vi tänker med (G)järtat



(G)järna
Att vara (G)järnstark betyder att vi är 
professionella och kunniga i alla delar. 
Det innebär för mig att:  

Jag har kunskap om 
alla bolagets tjänster

Jag är en affärs-
mässig jurist

Jag är insatt i mina 
klienters branscher

Jag är expert inom 
mitt affärsområde

Jag rekommenderar 
en kollega om hen är 
bättre än jag



(G)järta
Att tänka med (G)järtat betyder 
att vi bryr oss på många sätt. 
Det innebär för mig att:

Jag ställer upp om mina 
kollegor behöver hjälp

Jag bidrar till samhället 
på något sätt

Jag visar intresse för 
människan bakom klienten 
och vårdar relationen väl 

Jag ser, uppskattar och 
respekterar mina 
kollegor och klienter

Jag bjuder på min närvaro 
vid fikat om jag hinner



(G)ympaskor
Att leverera med (G)ympaskor  
betyder att vi har hög aktivitet.  
Det innebär för mig att:

Jag svarar mina klienter 
utan dröjsmål

Jag ringer istället för 
att maila om det går

Jag vårdar aktivt 
befintliga kontakter

Jag tar hand om mig 
själv så att jag orkar

Jag knyter aktivt nya 
affärskontakter



Ärende-
processen

Utförandet av våra uppdrag kan  
beskrivas i en värdekedja i tre steg. 
Värderingarna finnas med i och  
genom alla steg i ärendeprocessen.

• Vi lyssnar in och förstår klientens 
behov

• Vi identifierar snabbt vilken kompetens 
vi erbjuder

• Vi lägger prestigelöst ärendet rätt 
internt

• Vi bildar ett vinnarteam

Har god kunskap om våra affärs- 
områden och kompetenser.

Visar genuint intresse och 
engagemang i klienten.

Tar med en yngre kollega i 
uppdragen.

Är tydlig och transparent med tid och 
pris. Ger teamet förståelse för helheten. 
Använder IVAR, kunskapsbanken.

Arbetar med energi och engagemang 
och låter hela teamets kompetens 
få bidra. 

Levererar internt på avtalade dead- 
lines. Har en aktiv dialog med klienten 
under ärendet och levererar effektivt.

• Vi samlar teamet gemensamt för 
uppstartsmöte

• Vi presenterar hela teamet för klienten

• Vi leder och kommunicerar väl genom 
hela uppdraget:

  a) När ska arbetet vara klart?

  b) Hur ska arbetet presenteras?

  c) Hur mycket tid ska läggas på det?

Starta & drivaSälja in & fördela1. 2.

Levererar värde och expertis till 
klientens affär. 

Ser och bekräftar varandra  
under stress. Ger beröm och 
stöd. 

Summerar uppdragen och 
fakturerar direkt. Tar oss tid att 
följa upp.

• Vi ger och ber om både berömmande 
och utvecklande feedback

• Vi kommunicerar med teamet kring 
fakturan

• Vi fakturerar klienten löpande utan 
överraskning

• Vi följer upp avslutade ärenden och 
undersöker nya behov

Feedback & värde3.



#teamwork
#fairplay


