


Vilka faktorer ligger bakom en 
framgångsrik organisation?



VARUMÄRKE LEDARSKAP KULTUR



VARUMÄRKE



Platsens 
varumärke

Organisationens 
varumärke

Aktörer 
Nätverk 

Medarbetare

Funktion 
Innehåll 

Miljö



Omgivningens uppfattning och 
förväntningar på organisationen.

Definition av varumärke



Det skapar rätt förutsättningar för att nå de gemensamma 
målen 

Innehåller en vision som motiverar och skapar engagemang 
hos medarbetare

Fördelarna med ett starkt varumärke



City i Samverkans vision

Att genom samverkan skapa den 
bästa upplevelsen av Stockholm City



Citys aktörer 
Staden 

Fastighetsägare 
Handeln 

Övriga aktörer

Citys besökare 
Boende 

Verksamma 
Turister

2 målgrupper



Position, image och kärnvärden



Värdeskapande Inspiration

Vägledning

Ansvarstagande

Problemlösning

Kunskap

Resultat

Tydlighet

Genomförandekraft/ 
operativ förmåga

Sammanhållning

Positiv anda

Glädje

Prestigelöst

Nyfikenhet

Gemenskap

Uthållighet

Initiativförmåga

CiS värdegrund



Det gör det lättare att vara kreativ  

Det spar tid och effektiviserar 

Det skapar trovärdighet 

Det ger oss en strategisk inriktning 
för respektive projektområde (ex. 
seminarier, bildstrategi, logotyp)

Fördelarna med en varumärkesplattform
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Miljö  
”Staden” 
Byggnader 
Platser och gator 
Landmärken 
Detaljer i stadsmiljön

Bildkategorier

Upplevelser och projekt  
”Stadens innehåll”  
Attraktioner (t ex 
julbelysning) 
Shopping/Umgänge 
Cityliv

Verksamhet  
Personal, cityvärdar, 
medlemmar 
Seminarier och möten 
Kontoret 
Samarbeten (t ex polis) 

Bildstrategi
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Miljö JA/NEJ







LEDARSKAP



Hur skapar man en motiverad och 
engagerad organisation?



Skapa ett starkt team 

Fixa inte allt själv utan se till att varje 
persons förmåga tas till vara



Styr mot helheten 

Styr inte över små processer 

Det skapar engagemang, drivkraft och 
initiativförmåga



Som en fågelflock där man är både ledare 
och följare vid olika tillfällen





Det är trevligt med fredagsmys och fika 
men det är resultatet som ger arbetsglädje 



Tillhöra 
Bidra 
Prestera 
Uppskattas 
Utvecklas

4 delar som måste vara med



Mjukhet och pondus Auktoritet 

Olika ledarskapsstilar



KULTUR





Strategiska värdeord är motiverande, men bara om 
det görs på rätt sätt 

Lever man varumärket skapar det en kultur 

Den omedvetna andan växer också fram organiskt 

Kulturen är starkare än strategin





Vision

Strategi Kultur

Mål

Aktiviteter

Värderingar

Vanor

Beteenden

Inriktning

Resultat



Intern policy 
Skapar tydlighet för organisationens varumärke



Om man som organisation inte är 
tillräckligt trygg i plattformen hamnar man 

lätt i projektbaserad verksamhet



Uppdragsgivare? 
Handel? 
Besökare?

Hur kommunicerar man med:



Hur överträffar man förväntningarna?







Hur lägger ni upp er organisations 
varumärkesstrategi? 



Hur lägger ni upp er personliga 
varumärkesstrategi? 



Tack för idag! 


