
   

 

Positive Change management  

Är din organisation redo för  

förändring - På riktigt? 

 
 
Led utifrån Styrkor och få hela 
organisationen att skifta 
perspektiv från problem och 
negativism till Möjligheter och 
Positiva resultat. 

Styrkefokuserade organisationer har 
- 73 % större möjlighet att få engagerade medarbetare 
 - Mer glädje och högre produktivitet   
- Lägre personalomsättning   
- Nöjdare kunder   som ger bättre affärer (Källa: Gallup) 

Exempel på resultat  
- Manpower. Positiva relationer leder snabbt till tajtare samarbete och bättre affärer. 
- Abba Seafood. Når dröm-gränsen på 100 miljoner och 95% av de anställda uppger 
att de är mycket nöjda med arbetsplatsen. 
- Envac. Ökat samarbete över alla gränser med 33%, högre fokus på bättre affärer 

Men, hur gör man då? 
Styrkefokus i relationer= Nyckeln till glädjefylld effektivitet och bättre affärer. När 
organisationens medarbetare lär sig minimera felen genom att hitta och upprepa 
det som fungerar bäst så växer engagemanget inifrån (”Double it”, Pia Sundhage). 
Men, för att skapa exceptionella resultat krävs att ledare kan rikta engagemanget. 



   

 

 

 

Välj mellan två betalningsmodeller 

- Aktivitetsersättning. Vanligtvis så investerar våra kunder i vår tid genom 
ersättning per aktivitet. Antalet aktiviteter varierar givetvis men för ett mellanstort 
företag är 8-15 aktiviteter vanligt.  

- Resultatbaserad ersättning. En annan betalningsmöjlighet är att vi främst får 
ersättning när vi tillsammans med er har nått de resultat som ni önskar uppnå. Vi är 
nämligen så ”kaxiga” att vi genom år av erfarenhet i olika typer av organisationer vet 
att vi alltid levererar goda resultat.  

Vi ”duttar” inte på en specifik avdelning utan tar alltid ett helhetsgrepp 
Ledningsgrupp – Ledare – Medarbetare. Allt för att din organisation ska nå positiva 
resultat som håller över tid.   

Okey, jag är intresserad, hur gör jag nu? 

Positive Change består av Tony Åsberg, Maria Lekenstam, Mia Tollen och Ulrica 
Dillner. Vi har lokaler på Östra Larmgatan 16 mitt i centrala Göteborg.Tony når du 
på 0703-232470 Maria på 0727-308844 www.positivechange.se 


