
K U L T U R B O K  

EVOLENT AB 

 

Våra tankar om hur vi vill bedriva vår verksamhet!
Varför, Hur, Vad? 



 

Vi gör skillnad
Vi påverkar andra att följa vårt exempel och

vägledas av:
 

Reflektion
Vi stannar upp, tittar, lyssnar och ställer frågor

 
Evolution

Vi utvecklas tillsammans i en fri miljö där vi
släpper loss kraften hos deltagarna

 
Sömlöst

Vi jobbar i sömlösa nätverk utan gränssnitt

Evolents värdegrund



MISSION

Vi vill göra skillnad
Vi vill göra världen lite

bättre



Vi är transparenta och
samarbetsinriktade
Vi är ett läronäste
Vi är en attraktiv arbetsgivare
Vi arbetar brett inom flera delar av
byggoch anläggningsbranschen
Vi har roligt på jobbet och alla känner
att arbetet ger energi
Vi är det stora företaget med den lilla
administrationen
Vi är innovativa och vågar prova nya
affärsmodeller, samarbeten och
tekniker
Vi är föregångare inom hållbarhet

 

Vision – vart ska vi?



Vi har inga chefer, vi har ledare
Vi är måna om varandra
Vi tar ansvar för våra beslut
Vi vågar
Vi lär oss av våra misstag
Vi ger varandra feedback
Vi har inga hemligheter
Vi vägleds och drivs av vår mission

Strategi – hur når vi dit?



Från pyramid till
sömlöst nätverk

Från hierarki
till platt

organisation

Från stuprör till
överlappande

ansvarstagande



Vi finns till för att hjälpa våra
kunder till bättre lösningar
Vi vill jobba med kunder som delar
våra värderingar
Vi vill jobba med kunder som vill
utvecklas tillsammans med oss
Vi är ärliga mot våra kunder
Vi får kunden att känna sig som
vinnare
Vi får kunden att må bra
Vi organiserar för att möta upp
kundens huvudproblem

Våra tankar om kunder
 



Våra tankar om Kvalitet
(tillika Kvalitetspolicy, sid 1)

Vi delar upp kvalitetsarbetet i tre steg:
1. Varför? Varför finns projektet? Vad är
syftet?
2. Hur? Vilka milstolpar finns längs vägen?
Hur kommunicerar vi? Vem bestämmer
vad och när?
3. Vad? Säkerställande av leverans –
granskning.

Ett fel i punkt 3 är vanligtvis relativt enkelt
och
billigt att åtgärda.
En miss under punkt 2 ger större
konsekvenser, både avseende tid och
pengar.
Att gå bort sig under punkt 1 innebär att vi
kanske gör ett projekt som inte behövs,
eller i
värsta fall ger negativa effekter. 



Kvalitet i ett projekt som en resa 
(tillika Kvalitetspolicy, sid 2)

Ett projekt är som en resa. Inför en resa
behöver fyra olika beslut tas: 
1. Vart ska vi åka? 
2. Hur ska vi ta oss dit? 
3. Vad ska vi göra när vi är där? 
4. Hur ser det ut när vi är där? 
Och när vi är framme: 
1. Vad tar vi med oss till nästa resa? 

”Det viktiga är att göra rätt saker – att göra
saker rätt är en hygienfaktor” Per Evenhamre,
medgrundare Evolent



Våra tankar om kvalitet
Kvalitet är så mycket mer än
granskning eller besiktning av
slutprodukten

Vi strävar efter att:
◦ alltid lyssna på kunden och vara
nyfiken och
försöka förstå kunden väl
◦ ifrågasätta och lyfta alternativa
utföranden
◦ leva upp till eller överträffa kundens
förväntningar



Våra tankar om samarbete
 

Vi vill dela med oss av vår erfarenhet
och kompetens

Vi vill samverka med andra aktörer i
branschen och samhället för att
uppnå så stor nytta som möjligt.

Vi värnar transparens och tycker inte
om hemligheter.

Vi gillar win-winlösningar.



Våra tankar om öppenhet
och transparens

Vi vill vara så öppna som möjligt
Så lite som möjligt ska hållas hemligt

Alla ska få och uppmuntras att säga
vad de tycker

Vi är ärliga mot varandra och mot
våra kunder och samarbetspartners



Våra tankar om
miljöfrågor

 

Vår miljö är ett gemensamt ansvar,
något som påverkar alla
Evolent lovar att:
◦I möjligaste mån välja miljövänliga
alternativ
◦Ifrågasätta för att inte göra saker i
onödan, ofta
fråga varför – både i vårt interna
arbete och i
projekt
◦lyfta miljöfrågorna i de projekt där
vi jobbar och
försöka få en konstruktiv dialog med
vår kund



Klimatförändringar är en av vår tids
största utmaningar
Evolent vill ta ansvar
Vi strävar efter att:
◦alltid ha med klimatpåverkan som
en parameter
i våra projekt
◦minska de utsläpp vi ger upphov
till i vår
verksamhet
◦ klimatkompensera dessa utsläpp
till 120 % så att
vår egen verksamhet är klimatpositiv

Våra tankar om klimatet



 
Klyftorna i samhället ökar och skapar
segregation och olika förutsättningar
Vi vill motverka den utvecklingen
genom att:

◦försöka ha med social hållbarhet som
en parameter i våra projekt
◦att stötta lokala initiativ för att öka
den sociala hållbarheten i samhället
◦involvera de samhällen där vi verkar
◦tro på människan

Våra tankar om social
hållbarhet



Våra tankar om yrkesstolthet

Vi är stolta över arbetet vi utför
 

Vi bidrar till en positiv utveckling
 

Vi vill vara samhällets hjältar



Våra tankar om Organisation

Alla är ansvarstagande
Alla vill väl
Vi litar på varandra, vi behöver inte
kontrollera
Vi har inga chefer – vi har ledare
Vi har inga befattningar
Vi har roller, flera roller, som vi går in
och ut ur utifrån behov, önskemål
och situation



Våra tankar om Beslutsfattande

Vi tror att alla kan ta beslut
Vi tror att besluten tas bäst nära
verkligheten
Vem som helst kan ta beslut om vad
som helst,
så länge man rådgör med:
◦ de som berörs
◦ de som kan frågan bäst



Våra tankar om ledarskap

Ledarskap är viktigt
Ledarskap utövas av alla våra
medarbetare, men på olika sätt
Alla våra medarbetare får stöd för
att
utveckla sitt ledarskap
Vi gör varandra bra
Vi vill väl



Våra tankar om medarbetare

Våra medarbetare är allt vi har
De är vår viktigaste tillgång
Vi är varandras arbetsmiljö
Vi gör varandra bra
Att skapa trivsel ingår i rollen
Att utveckla sig själv och sin roll ingår
i
medarbetarskapet
Vi lär av varandra och breddar allas
kompetens, skapar förståelse för
helheten



Personlig hållbarhet

Vi ska hålla livet ut
Jobbet ska ge energi, inte ta
Alla får vara sig själva
Medarbetarens totala situation är
viktig
Vi tar hänsyn till tiden utanför jobbet



Medarbetarutveckling
 

En Evolentare både breddar och
fördjupar sin kunskap



Våra tankar om Feedback

Positiv feedback stärker oss

Korrigerande feedback utvecklar oss

Vi ger feedback för att hjälpa
varandra



EVOLENT FREDAG

På fredagar är alla på samma plats.
Vi träffas, pratar, umgås och jobbar.
Varannan fredag jobbar vi inte med
kundprojekt, istället
- reflekterar
- innoverar
- coachar
- återkopplar
- utvecklar
vi tillsammans.
Och har roligt



 
Evolentare:

◦ Är kreativa, eftertänksamma,
pålitliga vuxna som kan ta viktiga
beslut och ta ansvar för dem
◦ Tar ansvar för sina beslut och sitt
agerande
◦ Gör fel ibland
◦ Är unika
◦ Vill använda sina talanger och sin
kompetens för att ge ett positivt
bidrag till projekten, Evolent och
världen
◦ Jobbar tillsammans och gör
varandra bra

Våra tankar om Evolentare
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HÅLLBARA 

MEDARBETARE

KUNDVÄRDE

Ansvar för
framtiden 

Örat mot
 rälsent


