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Invest in Skåne har ett samhällsviktigt uppdrag och bidrar till hållbar utveckling och 
tillväxt av regionen. I linje med vårt uppdrag har vi en värdegrund som bygger på ledorden 
professionalism, engagemang och kreativitet. Orden är vår kompass som visar oss vägen 
i vårt arbete framåt och formar en god gemensam företagskultur som främjar personlig, 
organisatorisk och regional utveckling.

Vår värdegrund
The Invest in Skåne way



professionella
På Invest in Skåne är vi är pålitliga, kunniga och levererar med 
hög kvalitet. Vi visar respekt för de vi arbetar med genom att 
återkoppla i tid och genomföra det vi åtagit oss.  
 
Vi har en tydlig och enhetlig kommunikation som utstrålar 
trovärdighet och är noggranna med detaljer som förstärker 
helhetsintrycket.  

Här finns effektiva och strukturerade processer och vi ser alltid 
till helheten och kan åsidosätta personliga preferenser för att 
hitta den bästa lösningen för vår kund, regionen och vår egen 
organisation. Givetvis följer vi interna riktlinjer såväl som lagar 
och regler i arbetet. 
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engagerade
Vi låter varandra känna ägandeskap över våra respektive 
ansvarsområden vilket gör oss till engagerade medarbetare.

Vårt engagemang för Skåne, våra kunder och vad vi gör visas 
genom att vi lyssnar med intresse på andras idéer och förslag.
 
Vi är prestigelösa och hjälps åt med arbetsuppgifter samt delar 
med oss av kunskap, kompetens och nätverk.  
 
Jämställdhet, inkludering och livsbalans för samtliga 
medarbetare är viktigt för oss.
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kreativa
Kreativitet är en av hörnstenarna i vårt arbete där tid för 
reflektion, nya idéer och initiativ får ta plats. Det innebär att 
vi vågar testa nya saker för att utvecklas och bli ännu bättre 
på det vi gör.

Vi framför och genomför idéer i teamet, på bolagsnivå, till våra 
kunder och samarbetspartners för att utveckla verksamheten 
och nå våra gemensamma målsättningar. Alla kollegor får 
komma till tals oavsett position, vi uppmuntrar varandra och 
kommer med konstruktiv feedback.  

Invest in Skåne erbjuder frihet under ansvar eftersom det är en 
viktig förutsättning för kreativitet.  

vi är
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