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Abstract 
The purpose of this study is to investigate and determine the potential value of company X's 
“companyvision” as a brand platform (brand book). This study uses only the first part of the 
vision, the "core ideology”. The theory is based solely on Jim Collins and Jerry Porras 
(management) theories about “company vision” (from the book "Built to Last"). It is these 
theories that Company X has worked with to create a brand platform / manual (brand 
book). The thesis addressed in this work is the following: 
 
• Is Collins & Porras theories of “company vision” a good way to create a brand book for the 
company X? 
 
The basis for this study is the employees (on company X) and their opinions about their new 
brand platform (brand book). The employees received a questionnaire with questions 
regarding their views of different aspects of Collins & Porras theories. The areas which they 
were questioned about were: the results, the process, and their attitudes towards Collins and 
Porras theories, after having to work according to them for a longer period of time.  
 
It is from the questionnaire the study finds its results and conclusions. In the report's findings, 
we see that company X, in which the study is conducted, is generally sympathetic to the use of 
Collins and Porras theories and that brand platform can act as a basis for brand book. The 
study also addresses perhiperal opinions from the Company X, like opinions about applicability 
to other organizations and if they think that something is missing from the Collins and Porras 
theories. 
 
In the final part of the "Conclusions", we see that the thesis: " Is Collins & Porras theories of 
“company vision” a good way to create a brand book for the company X?" can be regarded as 
proved. In addition to the main thesis the author presents interesting opinions in the chapter 
“discussion” that may be of interest to the reader, these findings are interesting but may not be 
100% scientifically proved. 
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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete är att undersöka och fastställa det eventuella värdet av Företaget X:s 
visionsarbete som varumärkesplatform (brand book). Det är enbart den inledande delen som 
behandlas som berör ”företagsideologi”. Teoribakgrunden bygger uteslutande på Jim Collins 
och Jerry Porras (management) teorier kring företagsvision (från boken ”Built to last”). Det är 
dessa teorier Företaget X har arbetat efter för att skapa en varumärkesplattform/manual 
(brand book).  Frågeställningen i arbetet har varit:  
 

• Är Collins & Porras teorier om företagsvision ett bra sätt att skapa en brand book på 
Företaget X?  
 

Underlaget för studien är de anställdas (på Företaget X) åsikter om deras nya 
varumärkesplatform (brand book). De anställda har fått svara på en enkät med frågor 
angående deras åsikter om resultatet, arbetsprocessen samt attityder mot Collins och Porras 
teorier efter att ha arbetat efter dessa under en längre period. Det är från denna information 
som arbetets resultat och slutsatser härstammar.  
I rapportens resultat ser vi att Företaget X, där studien är genomförd, överlag är positivt 
inställd till att använda Collins och Porras teorier som varumärkesplattform och underlag för 
brand book. Vi får även ta del av Företaget X:s åsikter om ”applicerbarhet på andra 
organisationer” samt om de anser att ”något saknas i Collins och Porras teorier”. 
I den avslutande delen av ”slutsatser” ser vi att tesen: ”Är brand book enligt Collins och Porras 
lämpligt på Företaget X?” anses vara styrkt. Förutom huvudtesen presenteras en del 
intressanta slutsatser och åsikter i arbetets avslutande delar som kan vara av intresse för 
läsaren.  
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Förord 
Detta arbete handlar om varumärkesplatform i praktiken. Den som vill ha djupare kunskaper i 
ämnet rekommenderas att läsa allt som Jim Collins har publicerat och därefter själv fundera 
över vilka delar som är intressanta. Detta arbete är baserat på ”Built to last” och Företaget X i 
Stockholms åsikter. Tack till handledare Gary Svensson och alla er som bidragit med 
synpunkter som gjort arbetet bättre, ett särskilt stort tack riktas till Företaget X som låtit 
författaren vara på plats och låna deras tid och intellekt under en period.  
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Bakgrund 
Denna rapport är ett examensarbete för programmet Grafisk design och kommunikation (180 
Högskolepoäng) vid Linköpings universitet. Arbetets omfattning är på 16 högskolepoäng. 
Arbetet har huvudsakligen tagit plats på en kommunikationsbyrå i Stockholm (vidare kallat 
Företaget X) under perioden 15 mars 2010 till 10 maj 2010.  
 

Om arbetets ursprung 
Bakgrunden till detta arbete är baserad på ett personligt intresse och är tämligen 
ovetenskaplig. Anledningen till att det blev ett arbete om Collins och Porras 
managementteorier i praktiken är nyfikenhet. Nyfikenhet på att överbrygga från teori till 
praktik, nyfikenhet på att låta välrenommerade managementteorier skapa grunden i en brand 
book (varumärkesplatform) och därefter utvärdera resultatet. Författaren har på olika håll och 
i många sammanhang med mediebranschen hört namnen Collins och Porras användas frekvent 
under en lång tid. Dels som viktiga författare och även i vissa fall grunden till hur varumärken 
fungerar. Eller som en av Sveriges mest kända ”brand developer” svarade när författaren 
frågade om hur man lär sig ”gåtan med varumärken”:  
 
Varumärken är som dina vänner. Du vet inte alltid varför du gillar dem, men du gillar vissa mer 
än andra och du väljer de du gillar före de som du inte gillar. Är du mer intresserad av 
varumärken? Då måste du titta på Collins teorier om företagsvision.  
 
Efter det samtalet har denna tanke successivt växt till att idag omfatta det examensarbete som 
du läser nu. Företaget X har sedan slutet av 2009 arbetat efter de teorier som Collins och 
Porras presenterar för att skapa en ny varumärkesplatform för det egna företaget.  
 

Syfte och frågeställning 
Denna rapport syftar till att undersöka och fastställa det eventuella värdet av (första delen av) 
Collins och Porras (management) teorier kring företagsvision vid skapandet av en varumärkes 
– plattform/manual (brand book). Frågeställningen är formulerad på följande vis: 

• Är Collins & Porras teorier om företagsvision ett bra sätt att skapa en brand book på 
Företaget X? 

Fokus kommer att ligga på ovanstående frågeställning men för att ge relevant teoribakgrund 
kommer även andra frågor att behandlas ytligt under arbetets gång som till exempel: vad 
innehåller Collins & Porras teorier om att skapa en företagsvision? Samt vad är en brand book? 
Fokus i studien ligger på första delen (företagsideologin) av visionsarbetet som genomförs på 
Företaget X. Arbetet riktar sig främst till personer med förkunskaper inom området 
varumärkesbyggande och varumärkesmanualer, eller inom management området, men arbetet 
är pedagogiskt utformat och går att förstå hjälpligt även utan särskilda förkunskaper. 
Rapporten kommer att visa vilka Collins och Porras teorier är, samt vad de innehåller. Därefter 
används det teoretiska ramverk som presenteras i litteraturen och som är Collins & Porras 
verktyg vid skapandet av en företagsvision. Ramverket kommer att användas för att skapa en 
företagsgrund som skall agera varumärkesplatform i en brand book (varumärkesmanual) på 
Företaget X. Rapporten kommer slutligen undersöka om frågeställningen ovan stärks eller 
vederläggs baserat på Företaget X:s egna åsikter. Eventuella brister och ”hål” i teorierna enligt 
Företaget X och författaren kommer att behandlas i ”Resultat” alternativ ”Diskussion och 
reflektion” -delen om de är relevanta för sammanhanget. 
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Avgränsningar 
Detta arbete är begränsat till att behandla Collins och Porras Teorier om företagsvision som en 
plattform för en varumärkesmanual (vidare kallat brand book). Det finns massvis med teorier 
om hur man skall bygga företag och vad som bör ingå i en brand book. Detta arbete är dock 
begränsat till att enbart undersöka hur Collins och Porras teorier kan användas i detta 
sammanhang. Det teoretiska ramverk som kommer att användas är även från Collins och 
Porras litteratur och är essensen av teorierna som de presenterar.  
 
Arbetet behandlar enbart den första delen av två i visionsarbetet på Företaget X (vidare 
arbetsupplägg visas i figur 1: Metodupplägg). Dock kommer ändå hela Collins och Porras teori 
finnas med i teoridelen då detta är intressant och relevant för läsaren för att ge kontext till 
frågeställningen. Vidare behandlar arbetet inte någon djupare vetenskaplig bakgrund till någon 
av teorierna, då detta skulle bli alltför omfattande, de bakomliggande teorierna baseras 
nämligen på lång extensiv forskning. Inte heller de bakomliggande orsakerna till ramverkets 
utformning utvärderas, utan fokus är enbart på att utvärdera teoriernas lämplighet på 
Företaget X (fallstudie). Detta görs genom att de anställda på Företaget X får berätta sina 
åsikter om brand booken (företagsvisionen) och övningarna som skapat denna, via en 
enkätundersökning. Då får vi ett resultat som visar om det har varit lämpligt att använda 
Collins och Porras metodik som ett verktyg i att skapa en brand book på Företaget X. 
Visionsarbetets första del företagsideologi (core values, core purpose) är det som skall 
utvärderas och denna del av företagsvisionen skall vara färdigställd när undersökningen görs. 
Framtidsvisionen (envisioned future) kommer inte att behandlas alls i arbetet förutom som 
bakgrund i teoridelen. Detta beror på att Företaget X:s ramar för visionsarbetet för närvarande 
inte har någon sluttid medan detta arbete av naturliga orsaker har detta. Ramverkets 
utformning kommer heller inte behandlas i rapporten då det bara en anpassning till praktik av 
teorierna. Istället kommer ramverket behandlas synonymt med teorierna som presenteras i 
teoridelen. För övrigt kommer ramverket att finnas som en bilaga i sin helhet för den som vill 
studera detta vidare. 
 
Om tesen stärks(att Collins och Porras teorier är en bra grund för Företaget X att skapa en 
brand book på) bestäms enbart av den avslutande enkäten som skickas ut till de 19 anställda 
där de får svara på frågor om resultatet, processen och attityder före/efter visionsarbetet. 

Metod 

Allmänt om metoden - vad skall undersökas? 
Att svara på frågeställningen är det centrala i arbetet och allt som finns med genom hela 
fallstudien gagnar på något sätt förståelsen av slutmålet vilket är att svara på den huvudsakliga 
frågeställningen: 
 

• Är Collins & Porras teorier om företagsvision ett bra sätt att skapa en brand book på 
Företaget X? 
 

Att svara på frågeställningen är helt centralt men på vägen dit måste även följande punkter 
undersökas först undersökas:  
 

• Vad innehåller Collins & Porras teorier om att skapa en företagsvision? 
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• Vad är en brand book (ytlig definition)? 
 

De två senaste punkter (ovan) undersöks för att skapa tillräcklig teoretisk bakgrund för 
läsaren. Det är först när dessa två punkter är undersökta det finns en tillräcklig kunskap för 
läsaren att gå vidare mot det primära målet, vilket är den huvudsakliga frågeställningen. Denna 
primära frågeställning kommer att utvärderas med en enkät och kriterierna för denna enkät 
styrs i vårt fall av beställaren Företaget X (mer om enkäten längre fram). 
 
Arbetet kommer alltså vara en fallstudie av Företaget X och använda två olika metoder. Den 
ena metoden är en enkät som introduceras ovan, den andra metoden är en kvalitativ 
innehållsanalys som används för att undersöka innehållet i litteratur och i de webbsidorna som 
behövs för teoribakgrunden.  
 
Anledningen till att använda två metoder är på grund av problemets varierande natur och att 
det faktiskt är två olika saker som undersöks. Att bara använda en och samma metod genom 
hela arbetet hade inte varit tillfredsställande nog. Visserligen kunde man använt sig av flera 
metoder på samma del av frågeställningen, men då hade arbetsbördan blivit för omfattande för 
denna studie. 
 

 
Figur 1: Metodupplägg – en visuell förklaring av studiens faser 
 
Problemets komplexa natur och höga abstraktionsnivå gör att det säkerligen kommer dyka upp 
intressanta frågeställningar och information som inte är väntad vid arbetets start. Studien kan 
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sluta på en väg som för närvarande är omöjlig att förutse. Om något sådant skulle inträffa så 
diskuteras denna information i det avslutande kapitlet ”diskussion och reflektion”. 
 

Kvalitativ metod för Collins & Porras teorier – innehållsanalys 
Metoden som valts för att analysera innehållet i Collins och Porras litteratur är en kvalitativ 
innehållsanalys (content analysis). 
 
Den kvalitativa metoden används på grund av problemets natur. Kvalitativ metod är särskilt 
lämplig, då det är ett komplext problem som kräver en djup studie av en mångfacetterad 
situation (Leedy & Ormrod, 2001, s135). En typisk kvalitativ studie lämpar sig för att verifiera 
information då den låter forskaren testa validiteten i specifika förhållanden i 
verklighetsbaserade scenarion (Leedy & Ormrod, 2001, s136-137).  En kvalitativ studie kan 
även vara lämplig för att utvärdera och bedöma effektiviteten av praxis eller särskilda policys, 
vid dessa tillfällen är en sådan metod bättre lämpad än en kvantitativ (Leedy & Ormrod, 2001, 
s137). Problemet som behandlas i detta fall är nämligen inte av ”orsak och verkan” -natur 
därför lämpar sig inte en kvantitativ metod till vår frågeställning (Leedy & Ormrod, 2001, 
s137). 
 
Vidare är den valda metoden tänkt att vara en innehållsanalys (content study). En sådan studie 
lämpar sig för att undersöka litteratur och dess innehåll med målet att hitta bland annat 
mönster och teman (Leedy & Ormrod, 2001, s144). Detta passar väl för teoridelen av rapporten 
då materialet som skall analyseras är av litterär form. 
 
Kvalitativ innehållsanalys kan även kallas för kvalitativ deskriptiv metod, (Taylor & Bogdan, 
1984) dock kommer metoden framöver refereras som ”kvalitativ innehållsanalys”. 
 

Tillämpning och genomförande av kvalitativ metod – innehållsanalys 
Den kvalitativa innehållsanalysen startar med en litteraturstudie där relevant litteratur 
studeras av författaren. Denna litteratur sammanfattas och presenteras i huvudpunkter i 
teoridelen. Information som inte anses vara av vikt för att förstå de bakomliggande orsakerna 
till det teoretiska ramverket sorteras bort. Detta för att behålla fokus på det som är intressant 
för arbetets fortskridande, nämligen det teoretiska ramverket. Eftersom den mesta av 
litteraturen handlar om de teorier som ligger bakom ramverket är det inte mycket som 
kommer att sorteras bort, men det är ändå viktigt att poängtera att det kan ske viss gallring om 
informationen inte anses ha någon relevans i sammanhanget.  
 
Genomförandet är uppdelat i tre delar varav litteraturresearch är den första delen, 
sammanfattning av informationen är del två, och den sista delen är en relativt kortfattad 
presentation av huvudpunkterna i informationen. Huvudpunkterna finns med i teoriavsnittet i 
rapporten. Syftet med denna sammanställning är att ge läsaren nödvändig 
bakgrundsinformation för att förstå resten av arbetet samt bakgrunden till det teoretiska 
ramverket.  
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Innehållsanalys - Validitet och reliabilitet 
Det finns många olika sätt att testa validitet och reliabilitet i en kvalitativ studie(Leedy & 
Ormrod, 2001, s156-157). För att lyckas med en kvalitativ innehållsanalys är det viktigt att 
undersökningen är: ändamålsenlig, opartiskt, objektiv, noggrann, öppen för förändring, 
komplett, sammanhängande, övertygande, och i konsensus med de studerade och auktoriteter 
inom området, och till slut även användbar som grund för fortsatt forskning eller för andra 
ändmål(Leedy & Ormrod, 2001, s157).  
 
I denna innehållsanalys finns dock en risk att författaren feltolkar litteraturen och/eller missar 
poänger samt viktiga textstycken. Det finns även en risk med objektiviteten att författaren kan 
ha svårigheter att frikoppla sig från fördomar och personliga åsikter, vilket låter lätt men är i 
praktiken svårare. Detta bör dock inte vara något problem eftersom författaren kommer 
noggrant kontrollerar och jämför sitt arbete mot källan kontinuerligt för att säkerställa 
överrensstämmelse. Teoriernas vikt kan också vara en faktor som påverkar författaren 
negativt då denne vet att teorierna som studeras är högt värderade och väl ansedda inom sitt 
fält. Detta kan leda till att författaren omedvetet har en ”för” positiv inställning till materialet.  
 

Kvantitativ metod för utvärdering av företagsvisionen (brand book) – enkät 
När företagsvisionen är satt enligt Collins & Porras teorier skall det ske en utvärdering av 
denna vision (brand booken). Vid dessa tillfällen; när man skall bestämma, validera något eller 
testa en tes är det lämpligt att använda en kvantitativ metod (Leedy & Ormrod, 2001, s96). För 
att få så många representativa svar som möjligt är det viktigt att enkäten är tillräckligt enkel 
för respondenten att fylla i. Enkäten kommer därför innehålla frågor som kommer vara skrivna 
på ”vanligt” språk och vara tydligt ställda frågor. (Kursutvärdering, 2010) 
 

Tillämpning och genomförande av kvantitativ metod – enkät 
Enkätfrågorna utformas främst efter beställarens (Företaget X) krav och kommer att bestå av 
mellan 15-30 frågor där det är tänkt att svaranden skall få svara på frågor om sin upplevda 
nöjdhet med företagsvisionen(produkten) samt om attityder mot visionsarbetet. Utöver detta 
skall de anställda också få svara på några frågor gällande övningarna/arbetsformerna (som 
kommer från ramverket). Enkäten kommer att skickas till de 19 anställda på Företaget X via e-
post så att den blir enkel att sammanställa senare. Dessa resultat skall sedan sammanfattas och 
därefter används dessa data till att dra slutsatser och för diskussion samt reflektion som 
stärker eller vederlägger arbetets hypotes.  
 

Enkät - Validitet och reliabilitet 
Oavsett vald metod är det alltid av stor vikt att fundera över validiteten i det valda arbetssättet 
(Leedy & Ormrod, 2001, s97). Exaktheten, meningsfullheten och trovärdigheten för projektet i 
fråga är väldigt viktiga faktorer att ta hänsyn till (Leedy & Ormrod, 2001, s97). En av de två 
viktigaste frågorna med tanke på validitet är att vara medveten om metoden innehåller 
tillräckligt många kontroller för att försäkra att slutsatserna verkligen dras från den insamlade 
informationen (Leedy & Ormrod, 2001, s97). Den andra frågan är om det går att använda det 
observerade materialet för att göra generaliseringar om omvärlden bortom den specifika 
situationen (Leedy & Ormrod, 2001, s97).  
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I denna kvantitativa del av studien finns det (precis som i alla andra studier) risker att 
validiteten äventyras. En av de största riskerna är att författaren ställer fel 
undersökningsfrågor och på så sätt missar viktig information från målgruppen. Det finns även 
risk att svaren uteblir, och/eller att frågorna är för svårförståeliga eller diffusa. Med tanke på 
att denna enkät kommer vara utformad att möta kundnöjdheten hos Företaget X enligt deras 
egna beställningskriterier av företagsvisionen (brand booken) så blir risken med 
felformulerade frågor minimal. Undersökning blir en subjektiv sådan då den främst handlar om 
känslomässigt tyckande hos medarbetarna på Företaget X om vad företaget står för. En stor 
risk som finns med resultatet från denna undersökning är att medarbetarna inte är nöjda med 
resultatet av brand booken, främst då för att de inte varit överens under arbetets gång med 
processen att ta fram materialet som publicerats i brand booken. Då blir situationen att 
författaren eventuellt tror att deras missnöje beror på de bakomliggande teorierna (ramverket 
och litteraturen), när det egentligen skulle kunna bero på exempelvis sjukdomsfrånvaro från 
de sessioner där teorierna använts som resulterar i åsiktsdissonans, eftersom de helt enkelt 
inte varit närvarande vid arbetet. Att personalen helt enkelt inte kan komma överens om vad 
brand booken skall innehålla är en medveten risk med arbetet, men om detta skulle inträffa ger 
ett sådant resultat ändå intressanta och relevanta insikter i de bakomliggande teoriernas 
värde.  

Teori  

Allmänt om teoridelen 
I denna del presenteras relevanta teorier och information som behövs för att rapporten skall 
vara möjlig att förstå. Här presenteras huvudsakligen Collins och Porras teorier från. I 
litteraturen om Collins och Porras teorier ingår ett teoretiskt ramverk som är ett verktyg att 
använda sig av då man vill använda teorierna i praktiken i en organisation. Det är detta 
ramverk som Företaget X har arbetat efter för att skapa företagsvisionen som utgör brand 
booken. För att läsaren skall förstå och kunna utnyttja ramverket till fullo är de bakomliggande 
teorierna grundligt presenterade i den följande teoridelen.  
 
För att det inte skall råda några tvivel om meningen med uttrycket brand book i denna rapport 
görs också en ytlig definition på vad en brand book är (också känt som varumärkesmanual) 
(vidare kallat brand book) och skall innehålla enligt tillgängliga fakta. Därefter definieras vad 
en brand book bör innehålla i detta fall, som baseras på uppdraget från Företaget X. Upplägget 
går från att förklara övergripande till en djupare beskrivning för att sedan gå tillbaka till en 
helhet i slutet.  
 

Nuvarande forskningsläge 
I skrivande stund lyckas författaren inte finna någon forskning inom exakt samma område som 
detta arbete behandlar. Generella studier om Collins och Porras teorier finns däremot och 
eftersom studien bygger på dessa teorier från boken ”Built to last” är detta av intresse för 
läsaren. Att ha i åtanke är att teorierna är några år gamla och att det har hunnit skrivas en hel 
del i ämnet sedan dess publicering 1994. Resonemanget som publiceras nedan är den kritik 
som är den vanligaste mot Collins och Porras teorier. 
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Tio år efter publiceringen av Collins och Porras teorier om att bygga framgångsrika företag har 
nästan hälften av de visionära företagen halkat till avsevärt gällande prestationer och rykte 
samtidigt som deras visioner ser allt annat än klara och tydliga ut. Fundera på öden för följande 
företag Motorola, Ford, Sony, Walt Disney, Boeing, Nordstrom, och Merck. Vart och ett av dessa 
företag har haft svårigheter de senaste åren och inget av dem i dag skulle möta kriterierna som 
”Built to last” ställde på visionära företag när studien genomfördes. (Reingold J, Underwood R) 
 
Nyckeln till Collins och Porras framgång förr och nu enligt Reingold och Underwood är 
uppbyggnaden av boken. Tydligt förklarade idéer, lättförståeligt samt presenterade med 
underhållande exempel och solida data vilket är väldigt sällsynt i affärsböcker. Att följa 
principerna i Built to last kräver inte heller massor med pengar, eller kunskap som en 
nobelpristagare, vilket Reingold och Underwood tror har varit en ledande faktor till bokens 
framgång. De menar att teoriernas kvalitet kan diskuteras med tanke på en del av företagens 
historia efter ”Built to last”. 
 
Författarna till Built to last (Collins och Porras) hävdar istället att validiteten inte ligger i listan 
av visionära företag utan att det är principerna som är viktiga. Författarna hävdar istället att de 
som hänger upp sig på listan av företag: 
 

”…shows a lack of understanding of the book.”  
 
Vad Collins och Porras menar är att om vi hade gjort studien vid en annan tidpunkt hade 
givetvis företagslistan sett annorlunda ut. Principerna är essentiella medan företagen bara är 
bärare för dessa idéer. (Reingold J, Underwood R) 
 
Enligt James O'Toole, forskningsprofessor på ”Centret för Effektiva Organisationer på USC's 
Marshall School of Business” finns det ett generellt problem med management böcker. Världen 
de försöker beskriva är så komplex, så tumultartad och ofta så slumpmässig så att den trotsar 
förutsägningar och rationalitet. Om Collins och Porras gjorde något fel så är det att de 
ignorerade Aristoteles råd att vetenskapligt försöka mäta sådant som inte kan kvantifieras. 
Vidare påpekar O´Toole att för varje managementteori finns det en annan managementteori 
med andra åsikter, som motsäger den första men ändå är lika logisk och klok som den som 
motsägs. (Reingold J, Underwood R) 
 

Vad är en brand book? 

Allmän definition  
För att ta reda på vad en brand book är får vi börja med att fastställa vad ett varumärke (brand, 
vidare kallat brand) är. Ett brand är uppfattningen av en produkt, service, upplevelse eller 
organisation(Oskui-Oskui, 2010). Det finns en hel del varierande definitioner av vad ett brand 
är men enkelt uttryckt är det ett löfte gentemot kunden angående olika emotionella aspekter av 
ett varumärke(Sideroad, 2010). Med ovanstående bakgrund övergår vi till att definiera 
begreppet brand book och vad dess syfte är. 
 
En brand book kan användas för att levandegöra varumärkesplattformen hos ett varumärke 
(Identx, 2010). Brand booken är ett dokument som artikulerar varumärkets parametrar för 
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medlemmar inom varumärkets ”community”(Oskui-Oskui, 2010). En brand book är också en 
standardiserad uppsättning varumärkesbyggande verktyg (Oskui-Oskui, 2010). 
 
Om vi tittar på ett verklighetsbaserat exempel så kan vi se att sjukvårdsupplysningen 1177 
använder sig av begreppet brand book på följande vis: 

 
”Varumärkesmanual 1177 beskriver vad varumärket 1177 står för, vilka tjänster och 
produkter som ingår under varumärket samt hur varumärket ska hanteras” (1177, 2010) 
 

Med denna information som ingång tittar vi närmare på vilka krav Företaget X ställer på sin 
brand book. 

Specifik definition 
I detta arbete styrs brand book innehållet helt och hållet av beställaren Företaget X som vill ha 
följande produkt: 

 
”Vi vill ha en brand book som beskriver vårt varumärkes grund utifrån det 
företagsvisionsarbete som pågår för närvarande.”  
(enligt Collins & Porras teorier (författarens anm.)) 

 
Brand booken skall innehålla produkten av det företagsvisionsarbete (enligt Collins & Porras 
teoretiska ramverk) som för närvarande pågår på arbetsplatsen. 
 

Utvärderingskriterier 
Eftersom en brand book kan ha massvis med olika utformningar och innehåll (Åkestam & 
Holst, 2010), så har författaren valt att styra utvärderingskriterierna enbart efter Företaget X 
åsikter och krav. Följande är de frågor som Företaget X har valt i samråd med författaren att ha 
med i enkäten som skall ge underlaget för att utvärdera arbetet: 
 

Frågor om resultatet av företagsvisionsarbetet 
Känner du att företagets (core values) kärnvärden stämmer överens med din personliga åsikt 
om företaget? (Absolut/Inte alls; skala 1-4) 
 
Känner du att företagets syfte (core purpose) stämmer överens med din personliga uppfattning 
om vad syftet bör vara? (Absolut/Inte alls; skala 1-4) 
 
Skulle du kunna använda dig av någon del av företagsvisionsarbetet i ditt dagliga arbete? 
(Absolut/Inte alls; skala 1-4) 
 
Tänker du använda någon del av företagsvisionen i ditt dagliga arbete?  
(Absolut/Inte alls; skala 1-4) 
 
Känner du att företagets ideologi (kärnvärden och syfte kombinerat) stämmer överens med din 
personliga åsikt om företaget som en helhet? 
(Absolut/Inte alls; skala 1-4) 
 



 
15 Brand book enligt Collins & Porras  en fallstudie av företagsvision som varumärkesplatform 
 
 

Känner du att företagets ideologi (kärnvärden och syfte kombinerat) ger en rättvis bild av 
företaget? 
(Absolut/Inte alls; skala 1-4) 
 
Tror du att visionsarbete får olika bra resultat i olika branscher? (kanske fungerar för oss men 
exempelvis inte för en verkstad, eller en blomsterhandel eller annat företag) 
(Ja, visionsarbetets framgång beror på helt och hållet på branschen företaget verkar i./ Nej, 
visionsarbetet är branschoberoende och funkar i andra branscher också./ Annat: textsvar) 
 
Frågor om arbetssättet/processen 
Skulle du rekommendera andra företag att använda samma metodik för sitt visionsarbete?  
(Ja/Nej) 
 
Har visionsarbetet gjort att du känner dig mer delaktig i företagets verksamhet?  
(Ja/Varken eller/Nej) 
 
Tror du att övningarna i visionsarbetet bidrog till positivt till resultatet, jämfört med om du 
skulle utgått direkt utifrån teorierna? 
(Ja, det var positivt för resultatet att ha övningar/Nej, övningarna spelade ingen roll vi kunde 
utgått direkt ifrån teorin istället) 
 
Hur har du uppfattat frågorna/övningarna i visionsarbetet? 
(Positivt/negativt; skala 1-4) 
 
Anser du att övningarna som du fått deltaga i var bra för ändamålet; att skapa en 
företagsideologi? 
(Absolut/Inte alls; skala 1-4) 
 
Tror du att arbetssättet ni har arbetat efter har varit det bäst lämpade när det kommer till att 
uppnå resultat? (Har arbetssättet känts effektivt?) 
(Absolut/Inte alls; skala 1-4) 
 
Tycker du personligen att det har varit viktigt att skapa en företagsideologi? 
(Absolut/Inte alls; skala 1-4) 
 
Kommentera gärna övningarna/arbetsprocessen i företagsvisionsarbetet 
(Fritextsvar) 
 
Frågor om attityd innan visionsarbetet startat 
Har du varit närvarande vid alla möten för visionsarbetet? 
(Närvarande på alla/missade 1/missade 2-3/missade fler än 2-3) 
 
Var du negativ eller positiv mot visionsarbetet innan du faktiskt började? (positiv/negativ) 
 
Är du negativ eller positiv inställd mot visionsarbetet nu när första delen är slutförd? 
(positivt/negativ) 
Känner du att resultatet av första delen av visionsarbetet har varit viktigt för JUST dig? 
(Absolut/Inte alls; skala 1-4) 
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Känner du att det har varit positiv med ett visionsarbete på arbetsplatsen? 
(Absolut/Inte alls; skala 1-4) 
 
Har du känt dig delaktig i visionsarbetet?  
(Absolut/Inte alls; skala 1-4) 
 
(Grundare, A, 2010) 

Företagsvision ”company vision” enligt Collins & Porras 

Allmänt om företagsvision enligt Collins & Porras 
Collins & Porras har med sin forskargrupp under 6-års tid studerat vad som skiljer 
exceptionellt framgångsrika företag (visionära företag) mot normalpresterande företag från 
företagens grundande tills studien avslutades i början på 90-talet. Genomsnittåret då företagen 
grundades är 1897 och de är studerade under hela sin utveckling, från litet växande företag till 
framgångsrik organisation. Därefter har Collins & Porras jämfört sina resultat med en 
referensgrupp med normalpresterande företag, för att fastslå skillnaderna i vad som gör vissa 
företag ”visionära” och högpresterande medan andra inte är det. Resultatet av deras studie är 
att de företag som kan betecknas som ”visionära” har alla gemensamt att de har en 
”företagsvision” som har hjälpt företaget i dess utveckling.(Collins & Porras, 1998) Det är detta 
begrepp som förklaras vidare i detta avsnitt. 

Struktur 
Företagsvisionen är uppbyggd av olika komponenter som tillsammans utgör helheten som 
skapar företagsvisionen. De beståndsdelar som visionen består av är kärnvärden, företagssyfte, 
ett stort djärvt mål (BHAG) och den levande beskrivningen. Dessa delar samverkar enligt 
nedanstående figur. (Collins & Porras, Built to last, 1998). 
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Figur 2: Struktur och uppbyggnad av företagsvisionen enligt Collins & Porras. 
 

Kärnvärden - Core values 

Vad är kärnvärden? 
Ett företags kärnvärden (core values) är en liten uppsättning av tidlösa guidande principer som 
inte är i behov av någon annat stöd, d v s de kan stå för sig själva utan någon yttre påverkan. 
Dessa kärnvärden har ett inre väsentligt värde för alla anställda inom verksamheten de 
huserar inom. Som exempel är de kärnvärden Disneys besitter: fantasi och helhetsupplevelse. 
Dessa värden är inte drivna av marknadskrafter utan från en inre tro från Disney att detta är 
värden som de bör vårda för deras egen skull. (Collins & Porras, Built to last, 1998) 
 
Vidare undersöker litteraturen Procter & Gambles kärnvärden som ytterligare ett exempel och 
här visar det sig att ”product excellence” är ett av deras kärnvärden, inte för att det skall vara 
en strategi till framgång utan snarare som en närmast religiös tro. (Collins & Porras, Built to 
last, 1998). 
 
För att närmare visa uppbyggnaden av kärnvärdena i företagsvisionen säger Ralph Larson, chef 
på Johnson & Johnson följande: 
 

”The core values embodied in our Credo might be a competitive advantage, but it is not 
why we have them. We have them because they define for us what we stand for, and we 
would hold them even if they became a competitive disadvantage in certain situations” 
(Collins & Porras, Built to last, 1998) 
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(ungefärlig översättning av författaren)”Våra kärnvärden som är förkroppsligade i vår tro 
kanske är en konkurrensfördel, men det är inte därför vi har dem. Vi har dessa 
kärnvärden för att de ger oss en definition av vad vi står för och vi skulle behålla dessa 
kärnvärden fast att de skulle kunna vara en konkurrensnackdel i vissa situationer” 
 

Studien som Collins och Porras genomfört visar att de stora visionära företag som har varit 
framgångsrika har själva valt värden som de anser vara kärnan i företaget, utan påverkan från 
omvärlden i form av trender och strömningar. Collins och Porras fastslår även att det finns inga 
”universellt riktiga” kärnvärden. Då hade Disney haft ”respekt för individen”, Sony hade haft 
”kundservice” och HP haft ”marknadsorientering” som kärnvärden. Dock påpekar de att de 
nämnda företagen säkerligen har praxis och strategier gällande de nämnda värdena. (Collins & 
Porras, Built to last, 1998) 
 
En viktig punkt angående kärnvärden är att det inte är vad din organisations kärnvärden står 
för utan att det finns kärnvärden överhuvudtaget som är det viktiga. (Collins & Porras, Built to 
last, 1998).  
 

Hur identifierar man kärnvärden? 
För att identifiera kärnvärden inom en organisation är det enligt Collins och Porras viktigt att 
gå obarmhärtigt fram och vara extremt ärlig mot sig själv (relentless self-honesty). Om man 
trots detta kommer fram till fler än 5 eller 6 kärnvärden är det troligt att man blandar ihop 
kärnvärden (som inte skall förändras) med operativ praxis, affärsstrategi och kulturella 
normer (som skall vara öppna för förändring). När man har skapat ett utkast på sina 
kärnvärden finns det kontrollfrågor i ramverket man bör ställa individuellt mot varje 
kärnvärde varav en av de viktigaste är: 
 

”If the circumstances changed and penalized us for holding this core value, would we 
still keep it?”  
 
(ungefärlig översättning av författaren)”Om omständigheterna ändrades och vi skulle 
bli straffade för detta kärnvärde, skulle vi fortfarande behålla det?” 
 

Därefter följer ett exempel på hur ett teknikföretag frågat Collins och Porras om de skall sätta 
”kvalitet” som ett kärnvärde eller ej. Till slut enades de om att inte ha det som ett kärnvärde då 
de inte skulle vilja behålla det i framtiden om det inte skulle gagna deras konkurrenskraft. 
Däremot så behölls ”kvalitet” som en del av affärsstrategin för närvarande då det ger en 
marknadsfördel för närvarande. För att skapa trovärdiga kärnvärden måste individerna som 
arbetar med kärnvärdena kunna svara på följande frågor på personnivå: 
 

Vilka kärnvärden tar du med dig själv till arbetet varje dag? 
 
Vad skulle du svara om du blev ombedd, av dina nära och kära, att beskriva vilka 
kärnvärden du står för i ditt arbete? 
 
Om du vaknade imorgon och hade tillräckligt mycket pengar för att pensionera dig hade du 
då fortsatt leva efter dessa kärnvärden? 
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Kan du se att dina kärnvärden är lika lämpliga om 100 år som de är idag? 
 
Skulle du behålla dessa kärnvärden även om de skulle vara en konkurrensnackdel i 
framtiden? 
 
Om du skulle starta ett nytt företag i en annan bransch i morgon vilka kärnvärden skulle du 
vilja använda i organisationen oavsett bransch?  
 
(Ovanstående frågor är ungefärligt översatta av författaren) 
 

Här är de tre sista frågorna av störst vikt då de är de som utgör den stora skillnaden mellan 
uthålliga kärnvärden som inte skall ändras och praxis och strategi som skall ändras 
fortlöpande. Det är dessa ovanstående frågor som en organisations kärnvärde måste kunna 
passera igenom utan problem för att bli bra kärnvärden. (Collins & Porras, Built to last, 1998) 
 

Marsgruppen – The mars group – vem hittar kärnvärden? 
Beroende på organisationens storlek, ålder, och dess geografiska placering av kontor kan det 
vara lämplig att ta fram en så kallad ”mars grupp”. Denna grupp fungerar på följande sätt: Tänk 
att du blivit ombedd att återskapa de bästa attributen hos er organisation på en annan planet, 
men det finns bara mellan 5 och 7 platser på rymdskeppet. Vem skulle du skicka? Då skall man 
välja ut de mest kunniga, de som har högst trovärdighet bland sina kollegor, de som kan tänkas 
ha en ”magkänsla” för företagets kärnvärden. Collins och Porras brukar samla en grupp på 
företaget som får nominera en ”mars grupp”. I deras studier hävdar de att de alltid lyckas med 
att välja en kraftfull och trovärdig grupp som gör ett bra jobb med att artikulera företagets 
kärnvärden. För att detta ska fungera optimalt skall dessa personer helst vara ett föredöme för 
andra på företaget, vilket innebär att de är en del av företagets ”genetiska kod”. Denna grupp 
med människor möjliggör ett arbetssätt som börjar på individnivå och som slutar på 
organisationsnivå. Marsgruppen kan också användas i arbetet med att ta fram ett företagssyfte 
- Core purpose. (Collins & Porras, Built to last, 1998) 
 

Företagets(kärn)syfte – Core purpose 

Vad är företagssyfte? 
Företagssyftet eller ett företagets kärnsyfte är den andra komponenten av företagets 
kärnideologi. Denna komponent är något viktigare än kärnvärdena och även något svårare att 
identifiera. Ett effektivt företagssyfte visar motivationens hos företagets anställda, deras 
ideologiska skäl till sitt arbete, istället för att bara beskriva organisationens produkt eller 
målgrupp. Företagetssyfte är ett sätt att försöka fånga ett företags själ.  På detta sätt skapas ett 
sätt att motivera en organisations existens utöver att tjäna pengar. Det skall inte heller gå att 
uppfylla sitt företagssyfte, det skall bara finnas som en ”guidande stjärna vid horisonten – alltid 
förföljd men aldrig nådd”. Företagssyftets ouppnåelighet betyder att en organisation aldrig kan 
”slå sig till ro” och sluta arbeta med stimulerande förändringar och metoder i enlighet med 
företagssyftet. Detta ger företaget hela tiden något att sträva efter. Företagssyfte skall vara 
statiskt och skall inte förändras på minst 100 år. Det skall inte heller blandas ihop med 
specifika mål och operationella strategier eller praxis som hela tiden är öppna för förändring 
som strävar efter att uppnå det ouppnåeliga företagssyftet. Några framgångsrika företag och 
deras företagssyfte: 
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Hewlett Packard:  
”To make technical contributions for the advancement and welfare of humanity” 
 
McKinsey: 
”To help leading corporations and governments to be more successful” 
 
Sony: 
”To experience the joy of advancing and applying technology for the benefit of the public” 
 
Wal-Mart: 
”To give ordinary folk the chance to buy the same things as the rich people” 
 
Walt Disney: 
”To make people happy” 
 
3M: 
”To solve unsolved problems innovatively” 

 
(Collins & Porras, Built to last, 1998) 
 

Hur identifieras företagssyfte? 
I arbetet med att identifiera sitt företagssyfte kan det vara lämpligt att återigen använda sig av 
en ”marsgrupp”. En sak man bör tänka på när man artikulerar sitt företagssyfte är att inte göra 
misstaget att enbart beskriva sitt företags nuvarande produkter eller kundsegment. Detta syfte 
är något som skall vara hållbart minst 100 år. Exempelvis 3M har inte formulerat sitt syfte 
baserat på plåster och slipmedel, utan istället ligger fokus på att lösa problem oavsett vart det 
leder dem. Frågan som kan ställas till mars gruppen kan vara följande:  
 

”Om du vaknade imorgon med tillräckligt mycket pengar för att aldrig behöva jobba igen, 
hur ramar vi då in syftet med vår organisation på ett sådant sätt så att du skulle vilja 
jobba kvar ändå?”  

 
(Collins & Porras, Built to last, 1998) 
En annan övning är att använda övningen ”Random Corporate Serial Killer” (författarens 
ungefärliga översättning är ”slumpvis företagsseriemördare”) vilken går ut på att de personer 
som är inblandade i arbetet med att hitta företagetssyfte ställs inför följande situation:  
 

Ponera att ditt företag går att sälja till en individ som skulle betala ett pris som alla 
inblandade är överens om är mer än skäligt. Vidare skulle denna person garantera 
kassaflödet i företaget framöver. Föreställ dig vidare att denna person också skulle 
garantera att hela personalen en stabil och trygg anställning samt att löneutvecklingen 
skulle vara framtidssäkrad efter köpet, dock skulle branschen i vilket företaget opererar 
inte garanteras, d v s företaget skulle kunna byta bransch utan förvarning. Slutligen 
föreställ dig att personen planerar att ”döda” företaget efter sitt köp – alla tjänster och all 
produktion skulle upphöra, alla transaktioner avslutas, varumärket försvinna och så 
vidare. Vartenda spår av företagets existens skulle försvinna från jordens yta. Skulle du 
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acceptera detta erbjudande? Varför? Varför inte? Vad skulle gå förlorat om företaget 
upphörde att existera? Varför är det viktigt att företaget existerar nu och i framtiden?  

 
Denna övning har visat sig vara väldigt effektiv bland de mest envisa, finansiellt fokuserade 
cheferna för att få dessa att djupare reflektera över sin organisations existensberättigande. 
(Collins & Porras, Built to last, 1998) 
 

Företagsideologi - Core ideology – samlar kärnvärden och företagssyfte 
Företagets kärnvärden och företagetssyfte är det som skall kombineras för att skapa en 
företagsideologi. Vid framtagningen av företagsideologin är det viktigt att ta hänsyn till att den 
inte ”skapas” eller ”bestäms” utan den hittas. Den skall komma inifrån organisationen och vara 
”äkta”, den skall inte heller ta hänsyn till vad den ”borde vara” utan istället vara äkta och 
komma ur kärnvärdena och företagetssyftet. Det är inte innehållet i en ideologi som gör ett 
företag framgångsrikt och visionärt, det är äktheten, disciplinen och hur konsekvent man lever 
efter ideologin – graden av riktning (aligment) – hur man anpassar strategier och beslut att 
stämma överrens med ideologins riktning. Till stor grad är det inte heller vad du tror som 
differentierar ditt företag utan mer att du tror på något och att du har en djup tro på detta, 
samt att du bevarar denna tro över tid och att du försöker skapa liv i det genom konsekvent 
försöka rikta (alignment) organisationen i enlighet med dessa värden. (Collins & Porras, Built 
to last, 1998) 
 
Företagsideologins roll är att vara en guide och inspiration, inte att differentiera, det är fullt 
möjligt att två företag har exakt samma ideologi, samma kärnvärden och företagssyfte. 
Ideologin behöver bara vara meningsfull för personer inom egna organisationen, det är dessa 
personer som måste känna sig drivna av kärnvärdena och  
företagetssyfte. (Collins & Porras, Built to last, 1998)  
 
I arbetet att finna sin företagsideologi är det viktigt att fokusera på innehållet inte orden. Det är 
möjligt att något har samma innebörd men är formulerat olika, som Sony har formulerat sig:  
 

”Sony has a principle of respecting and encouraging one´s ability…” 
 
”…and always tries to bring out the best in a person” 

 
Orden är olika men innebörden är densamma. Det är på innebörden man bör fokusera - att 
fånga essensen av kärnvärden samt företagssyfte – det är ingen övning i att komma på bäst rim 
eller ordkonstruktion. Poängen med företagsideologin är att skapa en djup förståelse för 
företagets kärnvärden och syfte, som sedan kan uttryckas på många olika sätt. Delarna i 
företagsideologin är det enda som inte skall vara öppet för förändring i den kompletta 
företagsvisionen. I Collins & Porras studie har det visat sig vara av allra största vikt att företag 
kan skilja på vad som är företagets kärnideologi (core ideology) och vad som inte tillhör kärnan 
i företagsvisionen. Collins & Porras visar vikten av att kunna ändra praxis, normer, strategier 
och mål utan att förlora ”the company spirit” företagsideologin. (Collins & Porras, Built to last, 
1998) 
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Figur 3: Förklaring av vad som bör vara öppet för förändring och vad som skall bevaras. 
 
Hewlett Packards chefer liknar sammanhanget mellan att bevara och förändra med ett 
gyroskop. I ett gyroskop är centrum hela tiden är fixerat medan ramen runt kan rotera fritt, där 
centrum är det som bör bevaras i företagsvisionen, medan det förändringsbara är den 
roterande ramen. (Collins & Porras, Built to last, 1998) 

Framtidsmål - BHAG (big hairy audacious goal) 
Det ”stora håriga djärva målet” (vidare kallat BHAG) är ett mål som skall vara på ”visionsnivå”. 
Detta för att inte blandas ihop med andra mål som organisationen kan tänkas ha parallellt. 
BHAG på ”visionsnivå” innebär att målet skall vara (en vision av hur framtiden kan se ut och) 
gällande för hela organisationen och ska kräva mellan 10-30 år att uppfylla. När man 
bestämmer ett sådant mål är det viktigt att frigöra sig från och tänka bortom nuvarande 
förutsättningar och begränsningar i organisationen. Man måste även bortse från omvärldens 
trender, krafter och villkor. Att sätta ett BHAG tvingar ledningsgruppen att vara visionär istället 
för att ”bara” vara taktisk och strategisk. Ett BHAG behöver inte vara ett ”säkert kort” det 
räcker med en sannolikhet på 50-70%, men organisationen måste tro att det är möjligt på 
något plan. När man skapar ett sådant BHAG finns det fyra olika kategorier (exempel på varje 
kategori följer nedan): mål (target), gemensam fiende (common enemy), förebild (role model), 
intern förändring (internal transformation). (Collins & Porras, Built to last, 1998) 
 

Mål BHAG kan vara: 
”Become a 125 billion dollar company by the year 2000” (Wal-Mart, 1990) 
”Democratize the automobile” (Ford, tidigt 1900-tal) 
 
Gemensam fiende BHAG kan vara: 
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”Crush Adidas” (Nike, 1960-talet) 
”Yamaha Wo tsubusu!” (Vi skall krossa, mosa, slakta Yamaha) (Honda, 1970-talet) 
  
Förebilds BHAG (dessa är lämpade för nya växande organisationer) kan vara: 
”Become the Nike of the cycling industry” (Giro Sport Design, 1986) 
”Become the Harvard of the West” (Stanford university, 1940-talet) 
 
Internförändring BHAG (är effektivt inom gamla och stora organisationer som behöver en 
internförändring) kan vara: 
”Become number one or two in every market we serve and revolutionize this company to 
have the strengths of a big company combined with the leanness and agility of a small 
company” 
”Transform this company from a defense contractor into the best diversified high-
technology company in the world” (Collins & Porras, Built to last, 1998) 

Vivid description – Levande beskrivning 
Den ”levande beskrivningen” är den andra av de två komponenterna som ingår i ”den 
föreställda framtiden”. Den ”levande beskrivningen” är en vibrerande, engagerande och 
specifik beskrivnings som beskriver hur det kommer att vara när BHAG uppfylls. Den skapar en 
bild av BHAG:et som anställda kan ha med sig i sitt medvetande. Denna övning är livsviktig för 
att ge de anställda en klar gripbar bild av det uppsatta 10 – 30 års BHAG. (Collins & Porras, 
Built to last, 1998) 

Framtidsvision – den föreställda framtiden – Envisioned future 
När de olika delarna (BHAG och levande beskrivning) kombineras är det viktigt att tänka på att 
den ”föreställda framtiden” (envisioned future) skall motivera folk, stimulera till framåtdriv, 
eller som Collins & Porras själv uttrycker det: 
 

”The envisioned future must be truly exciting to those inside the organization, otherwise 
it´s just not a full-fledged BHAG. Indeed, the envisioned future should produce a bit of  
”the gulp factor” when it dawns on people what it will take to achieve the goal and the 
level of commitment to the goal, there should be an almost audible ”gulp.” 

 
Slutligen om den föreställda framtiden (envisioned future) gäller det att undvika ”vi är 
framme” och/eller ”egenkär försoffning” -problematiken som kan inträffa när ett BHAG inte 
blir ersatt av ett nytt BHAG när det uppnås eller tidsramen går ut. Denna problematik drabbade 
NASA efter att lyckats med månlandningarna, vad skulle man då uppnå? Den föreställda 
framtiden hjälper bara företag så länge den inte är uppfylld, då måste den bytas ut mot en ny 
framtid som fortsätter att motivera personalen. (Collins & Porras, Built to last, 1998) 
 

Företagsvisionen - en summa av företagsideologi och framtidsvision 
När alla beståndsdelarna av företagsvisionen är ”färdiga” är företagsvisionen komplett. Sonys 
vision såg ut på följande sätt på 1950-talet:  
 
 

SONY, 1950-talet 
Företagsideologi (Core ideology) 
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Kärnvärden (Core values) ”Elevation of the Japanese national culture and status” 
 ”Being a pioneer – not following others, but doing the 

impossible” 
 ”Respect and encouragement of individual ability and 

creativity” 
 
Purpose ”To experience the sheer joy of innovation and the 

application of technology for the benefit of the general 
public.” 

 
 

Framtidsvision (Envisioned future) 
 

BHAG ”Become the company most known for changing the 
worldwide image of Japanese products as being of poor 
quality.” 

 
Vivid description ”We will create products that become persuasive around 

the world. ...We will be the first Japanese company to go 
into the American market and distribute directly. …We 
will succeed with innovations like the transistor radio 
that American companies have failed at. … Fifty years 
from now, our brand-name will be as known as any on 
earth … and will signify innovation and quality that rivals 
the most innovative companies anywhere. … ”Made in 
Japan” will mean something fine, not shoddy.” 

 
En av de viktigaste aspekterna enligt Collins & Porras för att lyckas att skapa en ”visionär” 
företagsvision är att komma ihåg att ”bevara” kärnan samtidigt som man ”förändrar” alla andra 
strategier, mål, behov, m.m. En annan nyckelfaktor i processen att bli ett ”visionärt” företag är 
att rikta organisationen (aligment). Organisationen skall styras och riktas på ett sådant sätt att 
kärnan (företagsideologin) bevaras samtidigt som förändring uppmuntras av allt som inte är i 
kärnan. (Collins & Porras, Built to last, 1998) 
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Del 2: Resultat och slutsatser 
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Resultat 

Använda teorier och ramverk 
De övningar och frågor som använts i Företaget X visionsarbete är bifogade i ”bilaga 1: vision 
framework”. I ”bilaga 2: visionsmaterial från Företaget X” kan läsaren följa arbetsgången samt 
se protokoll. Det är detta ”vision framework”, ramverket, som applicerar essensen av teorierna 
av Collins och Porras samt övningen ”Corporate Serial Killer” (som beskrivs i materialet från 
Företaget X samt i teoribakgrunden) som använts i visionsarbetet. Företaget X har dock inte 
använt sig av någon så kallad ”mars group” då de ansåg att denna skulle vara odemokratisk på 
arbetsplatsen. Arbetet med att följa övningarna för kärnvärden och företagssyfte i ramverket 
skall enligt ramverket ta 45 + 45 min, men har för Företaget X tagit någonstans kring 6-7 
timmar sträckt över en period på ungefär 5 månader. 

Resultat från Visionsarbetet på Företaget X 
Här presenteras summan av visionsarbetets första del på Företaget X. 

Företagsideologi (Core ideology) 
 
Kärnvärden (Core values) ”Kvalitet” 
 ”Engagemang” 
 ”Lyhördhet” 
 ”Pålitlighet” 
 
Företagssyfte (Core Purpose) Företaget X syfte: 
 

”Att nå, involvera och inspirera"  
 

Enkätsvar – företagsvisionsarbetet 
Enkäten gick ut till 19 anställda på Företaget X varav 17st (89%) svarade på enkäten, vilket får 
anses vara en bra svarsfrekvens. Enkäten innehöll de frågorna som presenterades under 
avsnittet ”Vad är en brand book?” i stycket ”Utvärderingskriterier”. Enkäten var inriktad på att 
undersöka de anställdas åsikter om de tre följande delarna: ”del 1: Frågor om resultatet av 
företagsvisionsarbetet”, ”del 2: Frågor om arbetssättet/processen” och slutligen ”del 3: Frågor 
om attityder till arbetet med företagsvision”. De frågor som inte är ”vanliga” ja/nej frågor eller 
fritextsvar är frågor som skall besvarats på en skala 1-4. Där tolkas ett svar mellan 1-2 som ett 
positivt värde och 3-4 har tolkats som ett negativt värde. Dessa värden har sedan använts som 
utgångspunkt när slutsatser har dragits om utfallet på enkätundersökningen. Enkätens resultat 
publiceras i sin helhet i ”bilaga 3: Enkätsvar”. 
 

Företaget X om resultatet av företagsvisionen 
Undersökningen visar att en majoritet av de anställda vid Företaget X är nöjda med resultatet 
av visionsarbetets första del. Vi kan se att 88% är positiva mot de kärnvärden som fastställts 
samt 76% är positiva mot företagetssyfte. Vidare tänker 76% av de anställda på Företaget X 
använda någon del av visionsarbetet i sitt dagliga arbete. 
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Det mest positiva med denna första del av undersökningen är svaren om företagets ideologi, 
d.v.s. kärnvärden och syfte kombinerat, där 94% av de anställda känner att företagsideologin 
stämmer överens med deras personliga åsikt om företaget vilket är väldigt positivt för den 
följande riktning (alignment) processen som kräver att de anställda står bakom ideologin. Det 
är även övertygande att se att en majoritet (76%) dessutom anser att företagets ideologi ger en 
rättvis bild av företaget. 
Som avslutning i frågedelen som var riktad mot resultatet av företagsvisionen ser vi att 76% av 
respondenterna tror att visionsarbetet är branschoberoende, alltså att det får likvärdiga 
resultat oavsett bransch. 
 

Företaget X om arbetssättet/processen 
I enkäten ställdes även en del frågor om arbetssättet alltså de övningar som de anställda har 
fått genomgå under visionsarbetet. I denna del av enkäten kan vi se att de anställda (89%) är 
positivt inställda till arbetssättet och (76%) skulle rekommendera samma tillvägagångssätt till 
andra företag i samma situation. Dessutom känner sig 84% mer delaktiga i företagets 
verksamhet tack vare visionsarbetet. En övervägande majoritet (78%) tycker även att 
övningarna bidrog positivt till resultatet gentemot om vi skulle utgått direkt från materialet i 
teorierna. 82% ansåg dessutom att övningarna var bra för ändamålet; att skapa en 
företagsideologi. 
 
76% av de tillfrågade valde att även svara på fritextfrågan om att kommentera resultatet i 
visionsövningarna. Där kan vi se intressanta synpunkter som bland annat att någon framhävde 
att det skulle kunna hjälpa processen att ta in externa organisatörer av visionsarbetet som kan 
ställa de ”obekväma” frågorna och som inte heller behöver ta del av arbetsprocessen eller hålla 
med om slutresultatet.  
 
Kritiken i fritextfrågan som avslutade denna frågedel är generellt positiv, men den negativa 
kritik som framförs har i princip samma gemensamma nämnare, vilken är att den kritiserar 
arbetssättets struktur och organisation samt resultatets ofullständighet.   
 

Företaget X om attityder till arbetet med visionen 
Vi kan se att det är bara 47% som varit närvarande på alla möten och om vi räknar med de som 
endast missat 1 möte stiger siffran till 71% närvaro vilket får anses vara en helt acceptabel 
siffra i form av närvaro. En intressant sak som vi ser är att en stor majoritet (94%) var positivt 
inställd mot att arbeta med företagets vision och en lika stor del (94%) var positiv efter arbetet 
slutförts. Dock så när vi följer svaren på personnivå ser vi att det inte är samma person som har 
varit negativ/positiv genom hela processen utan istället en person som ändrat åsikt före och en 
annan person efter arbetet. 
 
I kontrast till att de anställda har tyckt det vara viktigt att skapa en företagsideologi, har vi 
frågan om de har känt att resultatet av den första delen av visionsarbetet varit viktig för just 
dem själva, där bara (59%) ansett att detta är viktigt. Vilket är ett intressant svar som vi 
återkommer till i slutsatserna.  
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Slutsatser 

Allmänt om slutsatserna 
I denna del av arbetet presenteras de slutsatser som går att stödja i teorin. Det material som 
används främst för att dra slutsatser är svaren från enkätundersökningen. Viktigt att påpeka är 
att då hela företagsvisionsarbetet inte är klart kommer bara de delar som är färdig (core 
values, core purpose, även kallade ”del 1” i avgränsningarna) att vara underlag för slutsatser i 
de avslutande delarna av detta arbete.  
 

Är brand book enligt Collins & Porras lämpligt på Företaget X? 
Brand booken består på Företaget X för närvarande av kärnvärden och företagssyfte 
(företagsideologi) från arbetet med företagsvisionen. De slutsatser vi kan dra av brand 
bookens lämplighet hos Företaget X kommer från utvärderingen av enkäten som skickats ut till 
de anställda.  
 
I frågorna som behandlar resultatdelen kan vi se att de anställda känner till hög grad att både 
syfte och kärnvärde stämmer med deras personliga åsikter, vilket är väldigt viktigt för att dessa 
skall vara framgångsrika enligt Collins och Porras. Enkätsvaren från denna första del av 
enkäten visar att resultat av företagsvisionen på Företaget X är accepterat och har 
förutsättningar för att bli en framgångsrik vision. För att framgångsrikt lyckas att ”fånga 
företagets själ” krävs att de anställda på ett personligt plan delar de värderingar och syften som 
fastställts vilket de enligt enkäten gör till övervägande stor del i detta fall. Detta ger en 
motivation för de anställda att utöver att tjäna pengar för de anställda, vilket är av stor vikt för 
att skapa en framgångsrik företagsvision enligt Collins och Porras. De positiva siffrorna 
gentemot företagsvisionen visar även att visionen kan betecknas som ”äkta” och att den 
kommer inifrån organisationen, vilket är helt samstämmigt med hur en bra företagsvision skall 
byggas enligt Collins och Porras. 
 
Den positiva inställningen mot att använda någon del av företagsvisionen i sitt dagliga arbete 
är även stärkande för rapportens frågeställning, ”om brand book enligt Collins och Porras är 
lämpligt på Företaget X?” Detta då denna positiva inställning mot företagsvisionen möjliggör 
att visionen används praktiskt i organisationen. Riktning (aligment) av organisationen kan 
enligt Collins och Porras inte ske utan de anställdas vilja att använda resultatet av 
visionsarbetet. Tack vare de anställdas positiva inställning mot att använda visionen finns 
förutsättningarna för att företagsvisionen skall lyckas i Företaget X. Detta är helt samstämmigt 
med Collins och Porras påpekan: innehållet i företagsideologin är inte det viktigaste utan att de 
anställda tror på och tänker ”leva” efter företagsideologin är av större vikt. Detta stämmer med 
hur de anställda på Företaget X uppgivit att de använda visionen i framtiden. 
 
En slutsats man kan dra från fritextkommentarerna angående övningarna/processen i 
visionsarbetet är att Företaget X för närvarande är på god väg i sitt visionsarbete, men att en 
del av respondenterna känner att det bitvis är ofullständigt och ostrukturerat. Detta är enligt 
författarens personliga åsikt antagligen helt naturligt då bara första delen av processen är 
genomförd. Företaget X är mitt uppe i en förändringsprocess och ”förvirringen” speglar att 
processen är ett arbete som pågår och kommer pågå ett tag till.  Första fasen (del 1) av 
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visionsarbetet ger inte (eller ska ge) en komplett bild av vad slutresultatet kommer bli, för att 
uppnå en sådan helhet krävs att den avslutande delen av visionsarbetet färdigställs. 
 
Med underlaget från frågan ”... om resultatet av den första delen av visionsarbetet varit viktig 
för just dig?” som behandlar attityd kan vi se 2 personer har bytt åsikt om arbetet under 
arbetets gång, även om det är omöjligt att säga att detta enbart beror på visionsarbetet skulle 
det kunna vara så, vilket i så fall fastställer att det finns kraft till att förändra åsikter och 
attityder i ett företagsvisionsarbete. Alltså att visionsarbetet skulle kunna användas som ett 
verktyg för attitydförändring, vilket skulle kunna vara intressant. 
 
Att de anställda känner sig mer delaktiga i företagets verksamhet är en av de positiva 
synergieffekterna som med stor sannolikhet orsakas av den reflektion och diskussion om 
drivkrafter och övergripande företagssyfte som uppstår när de anställda genomgår 
visionsarbetet. Denna positiva effekt skulle kunna härledas till att de anställda har definierat 
sitt existensberättigande förutom att tjäna pengar och på så sätt givit en djupare betydelse till 
sitt arbete, vilket borde göra dem mer delaktiga och engagerade.  
 
Den övervägande majoritetens åsikter om att ”övningarna i visionsarbetet bidrog positivt till 
resultatet” ger oss slutsatsen att det anses vara styrkt att ramverket är givande för resultatet av 
företagsvisionens kvalitet och att det bör anses som en viktig del av att stödja huvudtesen i 
rapporten. Utan ramverket hade kvaliteten på företagsvisionen med stor sannolikhet varit 
sämre, vilket i sin tur hade kunnat ge ett annat svar på huvudtesen: är brand book enligt Collins 
och Porras är lämpligt på Företaget X? 
 
Vi kan även dra slutsatsen att företagsvisionsarbetets första del har varit väldigt viktig för 
Företaget X:s anställda på ett personligt plan då 100% anser att det har varit positivt med ett 
visionsarbete på arbetsplatsen. Detta är en bra mätare på den generella attityden mot arbetet 
även om arbetet inte är helt slutfört och attityderna kommer med stor sannolikhet förändras i 
takt med att arbetet fortgår. 
 
En intressant fråga som går mot strömmen är den som undersöker ”känner du att resultatet av 
denna första del av visionsarbetet varit viktigt för just dig?” där bara 59% är positivt inställda 
inför detta påstående. Detta överrensstämmer inte med de andra svaren i undersökning som 
generellt har en betydligt högre positiv procentsats. Detta svar är nödvändigtvis inte något 
dåligt för Företaget X, som vi har nämnt tidigare i teoridelen är det inte innehållet i en ideologi 
som gör ett företag framgångsrikt utan snarare att de har en ideologi som är ”äkta” som man 
konsekvent lever efter genom graden av riktning (aligment). Att uttala sig om hur Företaget X:s 
riktningsprocess kommer att ske är för närvarande för tidigt och då bör alla delar i 
företagsideologin vara färdigställd. Det viktigaste är alltså att denna del i visionsarbetet känns 
”äkta” och att den efterlevs då finns det inga hinder för en framgångsrik företagsvision. De 
anställda behöver alltså inte känna att det är viktigt för just dem utan bara ”leva” efter 
visionens resultat för att den skall bli framgångsrik. 
 
I denna del kan vi även se att det finns en koppling mellan närvaro och mängden av negativ 
kritik som respondenten ger arbetet/övningarna. De som missat flest möten är även de som 
har riktat mest kritik mot struktur, kontinuitet samt ofullständighet i resultaten. Därför är det 
nog rimligt att påstå att när del 2 av visionsarbetet är slutfört och personalen har kunnat 
medverka mer, kommer även synen på del 1 även att förändras, antagligen mot det positivare. 
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De avvikande åsikter som uppkommer (främst i fritextfrågorna, men även i frågan ovan i 
attityddelen) ser författaren som ett tecken på att diskussionen fortfarande är ny och att det tar 
tid innan de anställda anpassar sig efter de nya riktlinjerna. Det som hade varit oroväckande 
hade varit om alla höll med om alla åsikter mitt under pågående förändringsprocess. Det kan 
däremot påpekas att det antagligen skulle gagna arbetet med visionen positivt om närvaron 
kunde vara högre och arbetet utlagt under en kortare mer intensiv period. 
 
Summan av ovanstående argument och stödteser gör att vi kan dra slutsatsen att tesen: ”Är 
brand book enligt Collins och Porras är lämpligt på Företaget X?” anses vara styrkt. 
 
Dock är det svårt (om inte omöjligt) att dra några generella slutsatser på lång sikt om Företaget 
X då de för tillfället bara har slutfört del 1 av sitt arbete med visionen. Detta arbete hade det 
varit intressant att återkomma till och mäta igen längre fram i tiden med tidsram på kanske 1-2 
år eller liknande vilket tyvärr inte är möjligt i detta fall. 

Företaget X om applicerbarhet på andra organisationer  
En klar majoritet (76%) tycker att visionsarbetet är branschoberoende och funkar i andra 
branscher skilda från Företaget X:s bransch. 1 person tror att ”det är svårt att genomföra i 
större organisationer”, vilket är en intressant punkt som vi återkommer till i diskussionen. Med 
detta underlag kan vi dra slutsatsen att en majoritet av de anställda på Företaget X tycker det 
hade varit lämpligt att använda visionsarbetet i en annan organisation vilket är ett positivt 
betyg för hela arbetssättet.  
 

Saknas något i Collins & Porras teorier enligt Företaget X? 
Historiskt sett tänker jag inte dra några slutsatser om framgången av Collins och Porras teorier 
om företagsvision. Dessa har redan blivit hyllade världen över och erkända som en ”version” av 
allt man behöver för att bygga ett framgångsrikt företag. Kritiken som riktats mot teorierna är 
de flesta av samma karaktär och det som kritikerna berör är oftast de utvalda företagens 
prestationer efter studiens slut, vilket Collins och Porras försvarar sig effektivt mot. Kan vi då 
dra några slutsatser från enkätsvarens innehåll om en eventuell saknad av något i teorierna? 
 
Det vi kan se i svaren från Företaget X är att i viss kritik som framförs är att det kan vara en 
skillnad mellan att använda externa och interna handledare, vilket är en intressant fråga som 
inte behandlas nämnvärt i Collins och Porras teorier. I Företaget X:s fall hade det varit 
intressant om Collins och Porras teorier behandlade vilken effekt/påverkan en extern/intern 
övningsledare hade haft på resultatet av visionsarbetet.  
 
I övrigt ger det insamlade materialet inte någon vetenskaplig grund att underbygga några 
vidare slutsatser om något saknas i teorierna eller ej, dock återkommer vi till ämnet i en 
informell ovetenskaplig diskussion som finns i avsnittet ”diskussion och reflektion”.  
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Diskussion och reflektion 

Allmänt om rapporten 
I detta avsnitt hamnar en del intressanta åsikter och tankar, dessvärre är det viktigt att påpeka 
att även om dessa tankar och åsikter har sitt ursprung i teorierna så går det inte att helt 
säkerställa deras validitet. Anledningen till detta är arbetets höga abstraktionsnivå, det finns 
ofta flera möjliga orsaker till företeelser som upptäckts genom arbetets gång, att säga att alla 
dessa är vetenskapligt underbyggda skulle vara fel, därför publiceras de istället i detta avsnitt 
så får läsaren själv ta ställning till vad som är relevant och riktigt (även om författaren givetvis 
strävar mot att även detta avsnitt skall vara så korrekt som möjligt). Dessa åsikter och tankar 
nedan är alltså författarens personliga åsikter om ämnet efter att ha genomfört projektet och 
validiteten kan inte garanteras. 
 

Tidsperspektiv – Marsgruppen – Förankringens fiende? 
Oturligt nog har det inte funnits möjlighet att utvärdera visionsarbetet i sin helhet, på grund av 
yttre rådande tidsomständigheter. En sak som kom upp i samband med tidsplaneringen av 
projektet är väldigt intressant och låter på följande vis: 
 

”Att låta det dra ut på tiden är en del av processen, så att det får mogna i folks 
huvud. Detta måste växa fram, det är inget vi bara kan bestämma.” 

 
Detta är sagt i förbifarten av en de personer som är drivande i Företaget X:s visionsarbete. Min 
åsikt är att det sammanfattar tidsaspekten väldigt bra. Det är och borde vara en del i processen 
att folk får vänja sig vid de olika idéer och tankar som kommer upp i visionsarbetet. Det är i 
princip omöjligt att vara helt överens om alla detaljer från början. Får folk bara lite tid på sig så 
är författaren övertygad om att de anpassar sig eller byter arbetsplats. Hur lång denna tid 
skulle kunna vara är för övrigt omöjlig att uttala sig om utan är säkerligen högst individuell 
från företag till företag. 
 
Vidare angående tid kan vi se att det i ramverket (”bilaga 1: Vision framework”) finns bestämda 
tidsangivelser, dessa kanske stämmer för stora amerikanska organisationer som styrs och 
drivs på ett helt annat sätt än Företaget X. som är ett svenskt företag med 19 anställda. Givetvis 
har avsaknaden av en marsgrupp också en inverkan på tidsaspekten. Det blir fler som skall 
vara med och bestämma än om det hade funnits en marsgrupp och då tar processen givetvis 
längre tid. Med halva facit i hand känns det som en bättre idé i detta fall att genomarbeta 
visionen ordentligt med hela företaget involverat istället för att hasta igenom det med en 
marsgrupp för att sedan inse att resultatet saknar förankring i de anställda. 
 
Marsgruppen ger säkerligen en effektivare process i att skapa en företagsvision men utan att 
förankra visionen hos resten av företaget. Frångår vi istället marsgruppen får man förankring 
direkt hos de anställda men arbetet kan också bli som på Företaget X, utdraget under en längre 
period. Eventuellt är det så att summan av de olika angreppsätten blir samma, d.v.s. det tar lika 
lång tid att förankra visionen i efterhand (vid användandet av en marsgrupp) som det gör om 
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man utför arbetet med de anställda och förankrar det direkt utan att använda en marsgrupp, 
detta varierar dock beroende på vilken typ av förankringsmetod man använder i efterhand. 
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Vikten av förankring 
Ett av enkätsvaren påpekade om visionsarbetet: 
 
 ”att det är svårt att genomföra i större organisationer”, 

 
Efter att ha arbetat med och studerat arbetssättet känns det som en väldigt viktig insikt. Genom 
hela teoribakgrunden är det fokus på vad medarbetarna skall känna och att de värden som 
produceras i visionen skall vara ”äkta” och ”betydelsefulla” för medarbetare inom den egna 
organisationen.  
 
Ponera att vi är ett stort företag med ca 3000 anställda och skulle vilja använda Collins och 
Porras teorier för att skapa en företagsvision. Denna vision skall fungera som 
varumärkesplatform och ligger till grund för allt företaget gör, men det som saknar tillräckligt 
underlag i teorierna är förankring. Ponera vidare att vi använt en marsgrupp för att få fram en 
företagsideologi, då har vi en situation där de ”invigda” i marsgruppen är insatta i och 
praktiserar företagsideologin men ingen annan utanför denna grupp har någon kännedom om 
den. Här skulle författaren vilja se att Collins och Porras gärna fokuserade något mer på 
förankring av företagsvisionen, då detta lätt kan missas vid användandet av en marsgrupp som 
i princip kan vara motarbetande mot förankring hos ”den breda massan” av anställda, genom 
dess (marsgruppens) exklusivitet. Förankring är en essentiell del av arbetet och istället för en 
eventuell hänvisning till (alignment) ”riktningsdelen” av arbetet kunde Collins och Porras 
behandlat detta bättre i ”Built to last”, då denna typ av teori enkelt skulle kunna lyftas till en 
generell karaktär lik de teorier som redan presenteras i boken. Avsaknaden av strategier och 
arbetspraxis känns naturlig och väl avgränsad men avsaknaden av handfasta tips för 
förankring känns begränsande och en längre utläggning om förankring hade passat naturligt in 
i sammanhanget bland de andra teorierna. Det är av stor vikt att kommunicera ut hur, varför 
och vad det är företagsvisionen innehåller. Om budskapet inte förmedlas ut effektivt, kan ingen 
av de positiva effekter som tas upp i ”Built to last” inträffa, vilket skulle fälla hela bokens 
resonemang.  
 

Forskningsbaserat – för komplicerat att återskapa? 
En anledning till att teorierna från Collins och Porras har fått den höga status de faktiskt har är 
att de är baserade på forskning och erfarenheter från företag som har varit väldigt 
framgångsrika inom sina branscher. Att teorierna är produkten av ett långt forskningsarbete 
borde enbart vara en fördel, men detta kan dock även vara en nackdel. Till författarens vetskap 
har det i skrivande stund ännu inte gjorts något försök att försöka återskapa studien som 
Collins och Porras genomförde. Det kan bero på arbetets magnitud att Collins och Porras med 
sitt forskarlag fått vara i princip oifrågasatta 12 år efter att studien kom ut i bokform. Studien 
skulle vara väldigt komplicerad och långsam att återskapa, dock skulle det kunna vara av 
intresse att göra en jämförande studie och fastslå om teorierna verkligen har den vetenskapliga 
grund och om de är så universella och tidlösa som Collins och Porras hävdar. Den egentliga 
betydelsen av studien skulle då fastställas en gång för alla. 
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Vilken skillnad gör ramverket i litteraturen? 
Det finns många olika sätt att bygga företag på, men det som Collins & Porras gör är att de 
inkluderar ett ramverk med handfasta metoder och övningar (som i bilaga 1: Vision 
framework) till sin omfattande forskning, vilket gör deras teorier mer attraktiva att använda. 
Ramverket gör enligt författarens erfarenhet en stor skillnad i att konvertera någorlunda 
abstrakta teorier till handfasta metoder och övningar att använda i en organisation samtidigt 
som de har en relevant vetenskaplig grund och är en produkt av långvarig forskning. Resultatet 
i skapandet av företagsvisionen för Företaget X hade antagligen inte varit av samma karaktär 
om inte ramverket hade funnits att tillgå.  Detta stöds även av svaren från enkäten där de 
anställda säger sig vara positivt inställda mot att arbeta i handfasta övningar istället för mot 
teorier med en högre abstraktionsnivå. 
 

Vikten av att veta bakgrunden till ramverket 
Enligt författaren gör studien av teoribakgrunden det avsevärt mycket enklare att ta till sig och 
använda ramverket i praktiken. Det är alltså av stor vikt att ha studerat den bakomliggande 
litteraturen för att kunna utnyttja ramverket till fullo. Utan den teoretiska bakgrunden anser 
författaren att det skulle bli avsevärt mycket mer komplicerat att använda ramverket, då man 
inte vet bakgrunden eller orsaken till någonting av övningarna/frågorna som presenteras i 
ramverket som kan behövas ur ett övningsledarperspektiv.  
 
Dock så förefaller det inte särskilt viktigt att de som är med på övningarna (deltagare) har hela 
den teoretiska bakgrunden utan de behöver bara lämplig handledning och förklaring till 
situationen för tillfället. 
 

Diskussion om förslag för förbättringar av teorierna 
Är det då något som eventuellt kan förbättras i teorierna? Utan empiriskt underlag hävdar 
författaren genom egna erfarenheter från Företaget X att det som kan upplevas vara lite oklart 
är begreppet företagsideologi. I litteraturen talar Collins och Porras om hur denna 
företagsideologi skall tas fram och se ut: 
 

”Vid framtagningen av företagsideologin är det viktigt att ta hänsyn till att den inte 
”skapas” eller ”bestäms” utan den hittas …[Den ska även] vara äkta och komma ur 
kärnvärdena och företagetssyfte.” 

 
För att i nästa steg motbevisa sig själva i exemplet där Sonys företagsvision visas och där 
företagsideologi bara används som ett samlingsord för kärnvärden och företagssyfte. Detta 
borde vara tydligare, för vad det innebär exakt är för tillfället svårförståeligt. Menar Collins och 
Porras att man skall ha kärnvärden och syfte vid sidan av varandra och att de skall besitta de 
egenskaper som vi kan läsa om i företagsideologi stycket? I så fall finns det bättre sätt att skriva 
detta på. Eller menar de kanske att kärnvärden samt syfte skall kombineras ihop till någon ny 
formulering? Då borde det framgå tydligare, som det är nu är varken bra eller dåligt, bara 
otydligt.  
 
En annan sak som man kan få problem med är att veta när man har gjort ”rätt”. När vet man om 
man har lyckats med visionen? Det finns inbyggda kontrollfrågor i både litteratur och ramverk, 
men trots det kan ändå vara svårt att veta när man är ”färdig” och när man inte är det, speciellt 
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då arbetssättet behandlar mycket ”mjuka värden” utan förutbestämda facit. Detta är dock inget 
unikt eller specifikt för Collins och Porras teorier utan mer en generell insikt gällande att 
diskutera ”gråzons-problematik” d.v.s. att det inte finns något färdigt utpräglat rätt eller fel 
svar på frågan som ställts. 
 
Som nämnt tidigare är det av enormt stor vikt (precis som det påpekas i litteraturen) att när 
man skapat sin företagsvision att faktiskt följa den genom att rikta (align) och förankra den i 
organisationen. Med tanke på att fokus i litteraturen hela tiden ligger på företagsvisions-
teorierna missar man lite att påpeka vikten av (alignment) att rikta organisationen, vilket 
skulle kunna förbättras. Detta är en vital del av att skapa ett företag som lyckas. Hur detta skall 
gå till finns dock ingen litteratur eller ramverk från Collins & Porras, bara korta uppmaningar 
att allt en organisation eller företag gör skall bottna i företagsvisionen. Denna kunskap kan 
säkerligen vara tillräcklig för en del personer. De som arbetar med att implementera 
kunskapen i teorierna i organisationer har ofta kompletterande förkunskaper inom området, 
då kan kunskapen om ”riktning” (alignment) antagligen vara tillräcklig. Det hade dock kunnat 
vara av intresse att se några fallstudier om hur företag hade skött sin ”riktning” (alignment). 
Dock så hade detta också kunnat påverka en organisation negativt om man inte hade kunnat 
frikoppla sig från andra organisationers handlande, då ”riktningsfasen” (aligment) är något 
som borde vara (och är) högst individuell för varje företag. Collins och Porras har 
genomgående i sina teorier varit noggranna med att bara publicera sådana rön som bara anses 
universella, vilket en fallstudie i ”riktning” (alignment) inte hade varit. Däremot kan detta 
eventuellt vara aktuellt för vidare forskning inom området? 
 

Placebo diskussion 
En annan aspekt att ta hänsyn till som författaren har blivit varse om under studiens gång är 
placeboeffekten. En fråga att ställa sig är om det finns en möjlighet att teorierna från Collins 
och Porras inte har den största betydelsen för att framgångsrikt skapa en varumärkesplatform 
genom företagsvisionsarbetet? Teorierna kanske istället fungerar som en ”påminnare” för 
företag att de borde fundera över vissa fundamentala aspekter av sin organisation och sitt syfte 
med att finnas? Utan vidare hänsyn till exakta teorier kan det kanske räcka med att teorierna 
skapar en medvetenhet om frågorna som behandlas i teorierna? Företag börjar då reflektera 
över viktiga frågor på grund av teorierna men inte nödvändigtvis efter teoriernas instruktioner 
vilket kan skapa någon slags placeboeffekt, det vill säga att effekten som uppnås egentligen 
kommer från en höjd medvetenhet i ämnet företagsbyggande istället för att ha något med de 
specifika teorierna att göra. Denna risk känns otroligt liten men kan ändå vara intressant ur 
diskussionssynpunkt i ett ämne med så hög abstraktionsnivå som denna. Aristoteles kanske 
hade rätt, att vetenskapligt försöka mäta sådant som inte kan kvantifieras är kanske något man 
skall hålla sig ifrån? 
 

Förslag till fortsatta studier/undersökningar 
Förslagen till vidare forskning är många men några av de huvudsakliga frågorna som dykt upp 
under arbetets gång som hade varit intressanta att utreda är följande: att göra en fallstudie av 
riktningsprocessen på framgångsrika företag, alternativt en fortsatt studie av del 2 av 
visionsarbetet på Företaget X, eller att om ca 5 år återvända och studera Företaget X:s 
ekonomiska utveckling d.v.s. om visionsarbetet har hjälpt dem till ekonomisk vinst, eller 
slutligen att återskapa Collins och Porras studie under andra förhållanden för att testa om 
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teorierna är verkligt universella. Detta är några av de ämnen som skulle vara intressanta för 
framtida forskning.  
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Avslutande reflektion 
Det enda enkla sättet att beskriva arbetsprocessen och hur det har varit att arbeta med denna 
studie är att jämföra det med en lång resa. En lång resa där du visste ungefär var du ville åka, 
men hade ingen egentlig koll på hur man skulle ta sig dit. Sen visade sig att dit du trodde du 
ville åka inte var så kul så du åkte till ett annat härligt ställe istället. Med facit i hand är du 
väldigt nöjd med din resa och allt du har lärt dig under dess gång. Vissa säger att resan är 
målet, processen är målet, vilket stämmer ganska bra i ett projekt av denna karaktär. Det har 
varit väldigt lärorikt och desto mer man gräver på djupet inser man att det är komplexa 
förhållanden och situationer som är underlaget för många teorier som kan verka banala från 
början. Det är mycket kunskap som vi tar för givet utan att veta varför. Ofta kan det vara bra att 
vara lite kritisk mot kunskaper vi möts av speciellt inom ämnet för denna studie, så också med 
denna studie. Jag hoppas och tror att ingen läser denna och utan att ifrågasätta accepterar allt 
som studien omfattar. Den mest användbara kunskapen skapas i samband med en kritiskt 
granskande diskussion och applikation inom områden som var omöjliga att förutse från starten 
av ett projekt. 
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JI M COL L IN S . CO M Vision  Framework 
Core Ideology 
Breakout Session 

 
 
 
 

For the most successful application of the Collins/Porras Vision Framework it should be used in conjunction with 
Built to Last: Successful  Habits of Visionary Companies (chapters 3, 4, 5, and 11) and the Harvard  Business 
Review article “Building Your Company’s Vision,” by Collins and Porras. 

 
 
Core Ideology Criteria 
KEEP IN MIND: this is not a wordsmithing exercise. This is an exercise to capture the authentic core values and 
purpose of your organization, not to create a “pretty statement.” Certainly, some words inspire more than others, 
but the point is to discover the core values and purpose you are truly committed to. Just as the Declaration of 
Independence, the Gettysburg Address, and the I Have a Dream speech all express the same ideals in different 
words, your task is to identify ideals that can be expressed a multitude of ways. 

 
 
Core Values Breakout Session 
Estimated Time: 45 minutes 

 
1. Each person read to the group his or her list of core values. Based on these readings, determine the three to 

five values shared as most core to your breakout group. 
 
2. Each individual  take five to ten minutes  of solo time to test EACH  of the three to five values against  the 

following test questions. 
 
 
 

Core Value Candidate (list value): 
 
 
 

 
YES 

 
NO 

 
If you were to start a new organization, would you build it around this core value regardless of the 
industry? 

 
YES 

 
NO 

 
Would you want your organization to continue to stand for this core value 100 years into the future, 
no matter what changes occur in the outside world? 

 
YES 

 
NO 

 
Would you want your organization to hold this core value, even if at some point in time it became a 
competitive disadvantage—even if in some instances the environment penalized the organization 
for living this core value? 

 
YES 

 
NO 

 
Do you believe that those who do not share this core value—those who breach it 
consistently—simply do not belong in your organization? 

 
YES 

 
NO 

 
Would you personally continue to hold this core value even if you were not rewarded for holding it? 

 
YES 

 
NO 

 
Would you change jobs before giving up this core value? 
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YES 

 
NO 

 
If you awoke tomorrow with more than enough money to retire comfortably for the rest of your life, 
would you continue to apply this core value to your productive activities? 
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JI M COL L IN S . CO M Vision  Framework 
Core Ideology 
Breakout Session—P2 

 
 

Core Value Candidate (list value): 
 
 
 

 
YES 

 
NO 

 
If you were to start a new organization, would you build it around this core value regardless of the 
industry? 

 
YES 

 
NO 

 
Would you want your organization to continue to stand for this core value 100 years into the future, 
no matter what changes occur in the outside world? 

 
YES 

 
NO 

 
Would you want your organization to hold this core value, even if at some point in time it became a 
competitive disadvantage—even if in some instances the environment penalized the organization 
for living this core value? 

 
YES 

 
NO 

 
Do you believe that those who do not share this core value—those who breach it 
consistently—simply do not belong in your organization? 

 
YES 

 
NO 

 
Would you personally continue to hold this core value even if you were not rewarded for holding it? 

 
YES 

 
NO 

 
Would you change jobs before giving up this core value? 

 
YES 

 
NO 

 
If you awoke tomorrow with more than enough money to retire comfortably for the rest of your life, 
would you continue to apply this core value to your productive activities? 

 
 

Core Value Candidate (list value): 
 
 
 

 
YES 

 
NO 

 
If you were to start a new organization, would you build it around this core value regardless of the 
industry? 

 
YES 

 
NO 

 
Would you want your organization to continue to stand for this core value 100 years into the future, 
no matter what changes occur in the outside world? 

 
YES 

 
NO 

 
Would you want your organization to hold this core value, even if at some point in time it became a 
competitive disadvantage—even if in some instances the environment penalized the organization 
for living this core value? 

 
YES 

 
NO 

 
Do you believe that those who do not share this core value—those who breach it 
consistently—simply do not belong in your organization? 

 
YES 

 
NO 

 
Would you personally continue to hold this core value even if you were not rewarded for holding it? 

 
YES 

 
NO 

 
Would you change jobs before giving up this core value? 
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YES 

 
NO 

 
If you awoke tomorrow with more than enough money to retire comfortably for the rest of your life, 
would you continue to apply this core value to your productive activities? 

 
 
 

Copyright © 2001 Jim Collins. All Rights Reserved. 



 
48 Brand book enligt Collins & Porras  en fallstudie av företagsvision som varumärkesplatform 
 
 

JI M COL L IN S . CO M Vision  Framework 
Core Ideology 
Breakout Session—P3 

 
 
 

Core Value Candidate (list value): 
 
 
 

 
YES 

 
NO 

 
If you were to start a new organization, would you build it around this core value regardless of the 
industry? 

 
YES 

 
NO 

 
Would you want your organization to continue to stand for this core value 100 years into the future, 
no matter what changes occur in the outside world? 

 
YES 

 
NO 

 
Would you want your organization to hold this core value, even if at some point in time it became a 
competitive disadvantage—even if in some instances the environment penalized the organization 
for living this core value? 

 
YES 

 
NO 

 
Do you believe that those who do not share this core value—those who breach it 
consistently—simply do not belong in your organization? 

 
YES 

 
NO 

 
Would you personally continue to hold this core value even if you were not rewarded for holding it? 

 
YES 

 
NO 

 
Would you change jobs before giving up this core value? 

 
YES 

 
NO 

 
If you awoke tomorrow with more than enough money to retire comfortably for the rest of your life, 
would you continue to apply this core value to your productive activities? 

 
 

Core Value Candidate (list value): 
 
 
 

 
YES 

 
NO 

 
If you were to start a new organization, would you build it around this core value regardless of the 
industry? 

 
YES 

 
NO 

 
Would you want your organization to continue to stand for this core value 100 years into the future, 
no matter what changes occur in the outside world? 

 
YES 

 
NO 

 
Would you want your organization to hold this core value, even if at some point in time it became a 
competitive disadvantage—even if in some instances the environment penalized the organization 
for living this core value? 

 
YES 

 
NO 

 
Do you believe that those who do not share this core value—those who breach it 
consistently—simply do not belong in your organization? 

 
YES 

 
NO 

 
Would you personally continue to hold this core value even if you were not rewarded for holding it? 

 
YES 

 
NO 

 
Would you change jobs before giving up this core value? 
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YES 

 
NO 

 
If you awoke tomorrow with more than enough money to retire comfortably for the rest of your life, 
would you continue to apply this core value to your productive activities? 

 
 
 

Copyright © 2001 Jim Collins. All Rights Reserved. 
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JI M COL L IN S . CO M Vision  Framework 
Core Ideology 
Breakout Session—P4 

 
 
 
 
3. Each  member  of  the  group  list  for  the  group  the  core  values  to  which  they  answered  “Yes”  to  all  of 

the questions. 
 
4. Select the values deemed by your group to be truly authentic core values. As a general guideline:  a  value 

is truly “core” to your group if two-thirds of your group members answered “Yes” to all of the test questions for 
that core value. 

 
5. Do a final check on the core values to ensure that none of them fall into the category of “aspiration for  the 

future” rather than authentic  core values. Note: people frequently  confuse timeless  core  values—what  you 
truly believe and have always believed at a deep core level—with  aspirations  of  what  you’d like to see the 
organization become in the future. You may have such an aspiration, but if you are honest with yourself and it 
is not a core value for the people in your breakout group, the place to put it is in the vivid description aspect of 
the Envisioned Future. Do not mix future aspirations into your true and authentic core values, as this will create 
justifiable  cynicism  and  destroy  the  power  of  your  core  values.  For  example,  a  group  that  has  never 
held innovation as a core value should not put innovation into its list of core values, even if it sees innovation 
as a vital strategy for its future. Instead, it should make innovation part of its Envisioned Future a quality that it 
wants to stimulate progress toward. Remember, the only items that truly qualify as core values as those that 
meet all of the above test questions with a resounding and unqualified “Yes!” especially the question “would 
you continue to hold it if it were a strategic disadvantage?” 

 
6. Write the core values on a flip chart. 
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JI M COL L IN S . CO M Vision  Framework 
Core Ideology 
Breakout Session—P5 

 

 
 
A Few Examples of Core Purpose 

 
 
 

 
3M 

 
To solve unsolved problems innovatively 

 
Boeing 

 

To push the leading edge of aviation, taking on huge challenges and doing what others 

cannot do 
 

Merck 
 

To preserve and improve human life 
 

Nike 
 

To experience the emotion of competition, winning, and crushing competitors 
 

Telecare 
 

To help people with mental impairments realize their full potential 
 

Teaching Co 
 

To ignite in all people the passion for learning 
 

Sony 
 

To experience the sheer joy of advancing and applying technology for the 
benefit of the public 

 
Becton-Dickinson 

 

To help all people lead healthy lives 
 

Walt Disney 
 

To make people happy 
 

Fannie Mae 
 

To strengthen the social fabric by democratizing home ownership 
 

Times Mirror 
 

To contribute to the performance of the communities we serve 
 

Marriott 
 

To make people away from home feel they are among friends and really wanted 
 

Mary Kay 
 

To give unlimited opportunity to women 
 

McKinsey 
 

To help leading corporations and governments be more successful 
 

Taylor Corp 
 

To provide entrepreneurial opportunity and security for our people 
 

WL Gore 
 

To have fun doing innovative things that make money 
 

Israel 
 

To provide a secure place on Earth for the Jewish people 
 

Patagonia 
 

To be a role model and tool for social change 
 

Univ. of Texas 
 

To transform lives through inspired learning 
 

Wal-Mart 
 

To give ordinary folk the chance to buy the same things as rich people 
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JI M COL L IN S . CO M Vision  Framework 
Core Ideology 
Breakout Session—P6 

 

 
 
Core Purpose Breakout Session 
Estimated Time: 45 minutes 

 
1. Each person read to the group his or her proposed statement of purpose and describe why he or she finds it 

inspirational. 
 
2. Each individual  select the purpose  from the above readings  that he or she feels best meets the  following 

criteria, excluding their own developed purpose. (In other words, you cannot vote for or advocate your own; 
you must advocate a purpose developed by one of the other group members.) 

 
 
 

 
YES 

 
NO 

 
Do you find this purpose personally inspiring? 

 
YES 

 
NO 

 
Can you envision this purpose being as valid 100 years from now as it is today? 

 
YES 

 
NO 

 
Does the purpose help you think expansively about the long-term possibilities and range of 
activities the organization can consider over the next 100 years, beyond its current products, 
services, markets, industries, and strategies?  (For example, Disney's purpose to make people 
happy helped propel the company from its initial strategy of cartoons into full-length feature 
animation, the Mickey Mouse Club, Disneyland, EPCOT Center, and so on.) 

 
YES 

 
NO 

 
Does the purpose help you to decide what activities to not pursue, to eliminate from consideration? 
(For example, HP would not pursue markets where there are no opportunities to make a technical 
contribution.) 

 
YES 

 
NO 

 
Is this purpose authentic—something true to what the organization is all about—not merely words 
on paper that “sound nice”? 

 
YES 

 
NO 

 
Would this purpose be greeted with enthusiasm rather than cynicism by a broad base of people in 
the organization? 

 
YES 

 
NO 

 
When telling your children and/or other loved ones what you do for a living, would you feel proud in 
describing your work in terms of this purpose? 

 
3. As a group, select the purpose that best the meets the above test questions. 

 
4. Test the purpose by taking a few minutes of solo time for each individual to ask of himself or herself the test 

questions listed above. 
 
5. If most of the people in the group cannot answer "Yes" to all of the above questions, then you have not yet 

succeeded in developing a good core purpose. Keep working on the purpose until at least  two-thirds of the 
people in your group can honestly answer "Yes" to all of the questions (it’s ok to modify the selected purpose, 
if necessary). 

 
6. Write the selected core purpose on a flip chart. 
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J I M C O L L I N S . C O M Vision  Framework 
 

 
Envisioned Future 
Breakout Session 

 

J I M C O L L I N S . C O M Vision  Framework 
Envisioned Future 
Breakout Session 

 
 

For the most successful application of the Collins/Porras Vision Framework it should be used in conjunction with 
Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies (chapters 3, 4, 5, and 11) and the Harvard  Business 
Review article “Building Your Company’s Vision,” by Collins and Porras. 

 
 
Envisioned Future Criteria 
KEEP IN MIND: this is NOT a wordsmithing exercise. This is an exercise to set a goal—to pick the mountain you 
are trying to climb—not to create a perfect “statement.” In fact, the goal should be something that could be 
expressed multiple ways, yet still be the same goal. I call this the “Mount Everest Standard”:  Climb Mount 
Everest = Climb the biggest mountain in the world = Climb the mountain next to Makalu = Climb the mountain 
climbed first by Hillary and Norgay in 1953 = Climb the most famous mountain in the world = Climb the mountain 
that has killed more climbers than any other = Climb the mountain at coordinates Longitude 87 degrees east 28 
degrees north = Climb the mountain in Nepal of 8,848 meters in height = Climb the mountain in Nepal of 29,028 
feet = Climb the mountain named after Sir George Everest = Climb the peak most written about in Outside 
magazine in the past five years, and so on. 

 
Certainly, some of these phrases inspire more than others, but the point is that the goal itself counts most.   The 
BHAG process is not about sloganeering or wordsmithing. It is about goal setting. It is about picking a goal that 
will stimulate change and progress and making a resolute commitment to it. This is not about writing a “mission 
statement.” This is about going on a mission! 

 
 
BHAG Breakout Session 
Estimated Time: 45 minutes 

 
1. Each person take a moment to envision and write an article that they would love to see published about the 

organization 15 years from now. Include the name of the publication in which he or she would like to see it appear. 
 
2. Transform the three to five most exciting vivid snippets from your articles into vivid descriptions that bring the 

envisioned future to life and write these on a flip chart. Test the vivid description against these test questions: 
 

 
 

 
YES 

 
NO 

 
Does the Vivid Description conjure up pictures and images of what it will be like to achieve your 
vision? IF THE VIVID DESCRIPTION DOES NOT CREATE A CLEAR PICTURE IN YOUR 
MIND’S EYE, THEN IT IS NOT VIVID ENOUGH. 

 
YES 

 
NO 

 
Does it use specific, concrete examples and analogies to bring the vision to life, rather than bland 
platitudes? 

 
YES 

 
NO 

 
Does it express passion, intensity, and emotion? 

 
YES 

 
NO 

 
When reading the vivid description, do you think, “Wow, it would be really fantastic to make all this 
happen. I would really want to be a part of that, and I’m willing to put out significant effort to realize 
this vision!”? 
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JI M COL L IN S . CO M Vision  Framework 
Envisioned Future 
Breakout Session—P2 

 
 
3. As a group, select or create a 10- to 30-year BHAG for the organization that encapsulates the vivid description 

and that is linked  somehow  back to the core purpose.  (Refer  to the BHAG  examples  on  page  72 of the 
Collins/Porras Harvard Business Review reprint.) 

 
4. Test the BHAG against the following questions. If you cannot answer “Yes” to each of the these questions, then 

you have not yet succeeded in developing a good BHAG. When you have created a BHAG to which two-thirds 
of the group can answer “Yes” to all questions, write it on a flip chart. 

 
 
 

 
YES 

 
NO 

 
Do you find this BHAG exciting? 

 
YES 

 
NO 

 
Is the BHAG clear, compelling, and easy to grasp? 

 
YES 

 
NO 

 
Does this BHAG somehow connect to the core purpose? 

 
YES 

 
NO 

 
Will this BHAG be exciting to a broad base of people in the organization, not just those with 
executive responsibility? 

 
YES 

 
NO 

 
Is it undeniably a Big Hairy Audacious Goal, not a verbose, hard to understand, convoluted, 
impossible to remember mission or vision “statement”? In other words, does it pass the “Mount 
Everest Standard”? 

 
YES 

 
NO 

 
Do you believe the organization has less than 100% chance of achieving the BHAG (50% to 70% 
chance is ideal) yet at the same time believe the organization can achieve the BHAG if fully 
committed? 

 
YES 

 
NO 

 
Will achieving the BHAG require a quantum step in the capabilities and characteristics of the 
organization? 

 
YES 

 
NO 

 

In 25 years, would you be able to tell if you have achieved the BHAG? 
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JI M COL L IN S . CO M Vision  Framework 
Envisioned Future 
Breakout Session—P3 

 
A Few Examples of the Complete Vision Framework 

 
 
 

 

SONY (1954) 
 

CORE IDEOLOGY 
 

ENVISIONED FUTURE 
 

Core Purpose 
 

25-Year BHAG 
 

To experience the sheer joy of innovation and the 
application of technology for the benefit and pleasure 
of the general public 

 
Become the company most known for changing the 
worldwide image of Japanese products as being of 
poor quality 

 
Core Values 

 
Vivid Description 

 
Elevation of the Japanese culture and national status 

 

 
 

Being a pioneer—not following others; doing the 
impossible 

 
 

Encouraging individual ability and creativity 

 
We will create products that become pervasive around 
the. ... We will be the first Japanese company to go into 
the American market and distribute directly. ... We will 
succeed with innovations like the transistor radio that 
American companies have failed at. ... Fifty years from 
now, our brand name will be as well known as any on 
Earth ... and will signify innovation and quality that 
rivals the most innovative companies anywhere. ... 
“Made in Japan” will mean something fine, not shoddy. 
... 
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JI M COL L IN S . CO M Vision  Framework 
Envisioned Future 
Breakout Session—P4 

 
 
 
 

 

Granite Rock Vision (1988) 
 

CORE IDEOLOGY 
 

ENVISIONED FUTURE 
 

Core Purpose 
 

25-Year BHAG 
 

To provide ever-improved products of lasting value 
 

Become a role-model total-quality company by the 
standards of any industry 

 
Core Values 

 
Vivid Description 

 
Integrity 

 
 

Continuous improvement as a way of life 
 
 

Customer satisfaction 
 
 

People growth and development 
 
 

Job ownership 

 
We will be as people-oriented as Hewlett Packard. ... 
We will attain customer satisfaction unsurpassed even 
by Nordstrom. ... We will continually gain market share 
despite a price premium on commodity products. ... 
We will be studied by business schools for our 
sophisticated use of technology. ... Our people will 
continually seek and attain training and development 
beyond the best at Motorola. ... People will see HQ 
as where invoices are printed, not where to look for 
decisions. ... We will win the Malcolm Baldridge 
National Quality Award more than once. 
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JI M COL L IN S . CO M Vision  Framework 
Envisioned Future 
Breakout Session—P5 

 
 
 
 

 

Hewlett-Packard (1950s) 
 

CORE IDEOLOGY 
 

ENVISIONED FUTURE 
 

Core Purpose 
 

25-Year BHAG 
 

To make technical contributions for the advancement 
of science and welfare of humanity 

 
Become widely influential as a role model social 
institution and one of the best managed corporations in 
the world 

 
Core Values 

 
Vivid Description 

 
Respect for the individual 

Affordable quality and reliability 

Collaborative creativity 

Community contribution and responsibility 
 
 

Profitable growth 

 
We will consistently deliver products that make a 
technical contribution and improve the lives of our 
customers. ... We will attract the best graduates from 
top universities and provide them an environment to be 
creative. ... We will maintain our entrepreneurial drive 
even as we attain significant size. ... HP people will 
share in the success of the company, making large 
numbers of them wealthy. ... HP people will be 
enthusiastic about, loyal to, and proud of their company 
to an unusual degree. ... They will feel that senior 
management works for them, not the other way around. 
... We will maintain this spirit, even as we become a 
multi billion-dollar, profitable growth company with tens 
of thousands of people. ... By virtue of our success and 
progressive management methods, we will have a 
significant impact on the way companies are managed 
around the world. 
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JI M COL L IN S . CO M Vision  Framework 
Envisioned Future 
Breakout Session—P6 

 
 
 
 

 

Teaching Company (1990s) 
 

CORE IDEOLOGY 
 

ENVISIONED FUTURE 
 

Core Purpose 
 

25-Year BHAG 
 

To ignite in all people the passion for learning 
 

Create and bring forth the best collegiate and high 
school programs that have ever been invented 

 
Core Values 

 
Vivid Description 

 
Excellence: Get the best, then make it better 

Cultivate every resource; pull weeds immediately 

Results-oriented work ethic 

Fair and generous relationships with our people and 
customers; expect the same in return 

 
 

Integrity. Period. 

 
Our reason for being is to set minds on fire. Make every 
customer touch point a place where that's what we do 
every marketing piece, every phone call, every Web 
visit, every package and piece of mail. ... Our programs 
will be featured in Time or Newsweek as one of the 
primary contributors to the radical improvement 
in high-school performance in the United States. ... 
Ivy League graduates will tell us that they received 
more and better learning through our programs than 
they got in college. ... Hundreds of thousands of people 
who never finished high school will become devoted 
learners of great literature, philosophy, and science. ... 
Prison inmates will learn about Plato and Darwin and 
Faulkner and ask for more. ... The best teachers in the 
world will reach 1,000 times the number of students 
they now reach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
67 Brand book enligt Collins & Porras  en fallstudie av företagsvision som varumärkesplatform 
 
 

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2001 Jim Collins. All Rights Reserved. 



 
68 Brand book enligt Collins & Porras  en fallstudie av företagsvision som varumärkesplatform 
 
 

JI M COL L IN S . CO M Vision  Framework 
 

 
Envisioned Future 
Breakout Session 

JI M COL L IN S . CO M Vision  Framework 
The Mars  Group 

 
 
 
PUTTING IT ALL TOGETHER: 
Creating the Mars Group and Beyond 
Once  you’ve  worked  through  each  piece  of  the  Vision  Framework  (core  values,  core  purpose,  BHAG,  vivid 
description), you should put together a special team—“The Mars Group”—to take the output of all the groups and 
distill them into a consolidated draft of the final overall vision for the organization (see examples). 

 
The  “Mars  Group”  works  like  this:  Imagine  you’ve  been  asked  to  recreate  the  very  best  attributes  of  your 
organization on another planet, but you only have seats on the rocket ship for five to seven people. Who would you 
send? They are the people who are likely to be exemplars of the organization’s core values and purpose, have the 
highest level of credibility with their peers, and the highest levels of competence.  One  method is to have all the 
people involved in the process nominate a Mars group of five to seven individuals (not all need to come from the 
assembled group), and those most nominated become members. Generally, it is best to have the Mars group not 
include the top officers of the organization.  Then, later, those top officers  can respond to the output of the Mars 
group to create a final articulation of the vision. 

 
 
The Complete Vision Framework 

 
 

Once the vision is complete, think of it as the 
highest level of a cascading framework: 

Which is then brought to life by articulating the 
overall vision for the organization: 
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Which is then implemented by creating: 
 

• 5-Year Base Camp objectives on the way to the BHAG 
 

• Strategies for achieving those objectives 
 

• Tactics required for implementing the strategies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright ©2002 Jim Collins. All Rights Reserved. 
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Bilaga 2: visionsmaterial från Företaget X 
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1 Värdeord 
Pålitlighet 
Engagemang 
Lyhördhet 
Kvalitet 

2 Definition/Begrepp 
Ex definition: Engagemang är 
närvaro 
Ex handling: När jag lyssnar, deltar 
 

3 Värdeorden omsatta i handling  
Ex. ”Engagemang på Företaget X handlar om 
att med helhjärtat intresse och energi delta för 
att nå gemensamma mål och resultat.” 
 

4 Varför finns 
vi? 
 

5 Vilket berg ska vi 
bestiga? 
BHAG = Big Hairy Audacious 
Goal 
 

6  Sammanfogning 
Core Values 
Core Purpose 
Envisioned future 
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Jim Collins.com Vision Framework – Översatt av Företaget X 
Detta är inte en ordövning eller en övning i att skapa ett elegant påstående, utan en övning i att fånga 
de verkliga kärnvärden och varför ditt företag finns. 
 
Naturligtvis inspirerar vissa ord mer än andra, men poängen är att upptäcka de kärnvärden och syfte 
som verkligen engagerar dig och er. 
Din /er uppgift är att identifiera de ideal som kan uttryckas på en mängd olika sätt. 
 
DEL I - KÄRNVÄRDEN 
(Övning ca 45 min) 
 

1. Varje person läser upp sin kärnvärdeslista för resten av gruppen. Baserat på dessa, väljer 
gruppen tillsammans mellan tre och fem av de värden som lästs upp. 

2. Varje individ tar därefter fem-tio minuter för sig själv för att testa vart och ett av de tre-fem 
värderingarna mot följande frågor: 

 
Svara JA/NEJ 
 

- Om du skulle starta en ny organisation, skulle du bygga den kring detta kärnvärde, oavsett 
verksamhet? 

- Skulle du vilja att ditt företag skulle stå för detta kärnvärde om 100 år, oberoende av 
förändringar i omvärlden? 

- Skulle du vilja att ditt företag höll fast vid och levde detta kärnvärde, även om det skulle visa sig 
vara till nackdel för er konkurrenskraft och även om det i vissa fall skulle innebära en 
belastning för klimatet på företaget? 

- Tycker du att de som inte delar denna värdering – de som bryter mot den – helt enkelt inte ska 
vara en del av det här företaget? 

- Skulle du personligen fortsätta upprätthålla detta värde, även om det inte lönade sig att 
upprätthålla det? 

- Skulle du hellre byta jobb än att ge upp detta kärnvärde? 
- Om du vaknade upp imorgon med så pass mycket pengar att du skulle kunna dra dig tillbaka 

för resten av livet, skulle du fortsätta att leva efter den här värderingen i det du aktivt gör i ditt 
liv? 

 
3. Varje individ listar upp de värden som enbart besvarades med JA i alla frågor. 
4. Välj de värden som gruppen anser vara de verkligt äkta värderingarna, utifrån den generella 

riktlinjen att ett värde är äkta om två tredjedelar av gruppmedlemmarna har besvarat värdets 
samtliga frågor med JA. 

5. Gör en sista kontroll av kärnvärdena för att försäkra er om att ingen av dem hamnar i kategorin 
”en framtida strävan/önskan”, snarare än verkligt äkta värden. Obs! Människor förväxlar ofta 
tidlösa kärnvärden – vad du verkligen tror och alltid har trott på, på en djup kärnvärdesnivå (at 
a deep core level), med önskan om vad de skulle vilja att företaget blev i framtiden. Du kanske 
har en sådan strävan/önskan, men om du är uppriktig mot dig själv och detta värde inte delas 
av de övriga i gruppen, så bör det placeras som en aspekt av att levandegörande den framtida 
visionen. Förväxla inte framtidssträvan med dina sanna och äkta värderingar, eftersom detta 
kommer att skapa berättigad cynism och dessutom bryta ner kraften i dina kärnvärden. Som 
exempel, om ett företag aldrig haft begreppet innovation som kärnvärde, bör heller aldrig välja 
kärnvärdet till sin lista, även om företaget ser innovation som en vital strategi för framtiden. 
Istället bör gruppen välja innovation som en del av den visionära framtiden som en kvalitet 
som stimulerar vägen framåt. Kom ihåg att det enda som verkligen kvalificerar ett kärnvärde är 
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de kärnvärden som alla besvaras med JA! I synnerhet frågan ”Skulle du fortsätta hålla fast vid 
detta kärnvärde även om det skulle innebära nackdelar rent strategiskt?” 

6. Skriv ner kärnvärdena på ett flipchart. 
 
Del II - VARFÖR FINNS VI? 
 
Exempel på Core Purpose (varför finns vi?) 
 
3M – Att på ett nyskapande sätt lösa olösta problem 
Nike – Att uppleva känslan av att tävla, vinna och krossa motståndaren 
Walt Disney – Att göra människor glada (happy) 
Mary Kay – Att ge kvinnor obegränsade möjligheter 
Teaching Co – Att väcka passionen för lärande 
Univ of Texas – Att förvandla/omvandla (transform) människors liv genom inspirerat lärande 
Israel – Att erbjuda en säker plats på jorden för judar 
Telecare – (bl a trygghetslarm) Att hjälpa människor med nedsatta möjligheter att inse deras fulla 
potential. 
Wal-Mart – Att ge vanliga människor en chans att köpa samma saker som rika människor köper. 
 
Övning – ca 45 min 
1. Varje person läser upp sin formulering och beskriver varför denna inspirerar henne/honom. 
2. Varje individ väljer den formulering som hon/han finner bäst möte följande kriterium 

(exklusive sin egen, du kan alltså inte rösta för eller lyfta fram din egen!) 
 
JA/NEJ (gemensam övning!) 
- Inspirerar denna formulering dig personligen? 
- Kan du se framför dig att denna innebörd gäller om 100 år? 
- Hjälper formuleringen dig att tänka fritt och brett när det gäller långsiktiga möjligheter och 

omfattningen av aktiviteter som företaget kan tänkas ägna sig åt de  närmaste 100 åren, bortom 
den nuvarande verksamheten, produkterna, marknaderna och strategierna? Ett exempel är 
Disney´s formulering ”Att göra människor lyckliga” som drev företaget vidare från den 
ursprungliga strategin om serier till animerade långfilmer, Musse Pigg-klubben, Desneyland, 
EPCOT center, mm. 

- Hjälper formuleringen dig att avgöra vilka aktiviteter som inte skall fullföljas, dvs de aktiviteter 
som kan uteslutas? 

- Är formuleringen äkta – något som stämmer överens med det företaget går ut på – och därmed 
inte bara fina ord på papper, ord som ”låter bra”? 

- Skulle denna formulering mottas med entusiasm snarare än med cynism av flertalet 
medarbetare? 

- När du berättar för dina barn eller andra närstående vad du arbetar med, skulle du känna dig 
stolt om du beskrev ditt arbete med hjälp av denna formulering? 

 
3. I grupp, välj den formulering som bäst möter ovanstående kriterier. 
4. Testa formuleringen genom att var och en ägnar några minuter åt att tyst för sig själv att 

besvara de ovanstående frågorna. 
5. Om flertalet inte kan svara JA på samtliga frågor, har ni ännu inte lyckats utveckla en bra 

formulering (core purpose). Fortsätt arbeta med formuleringen tills minst två tredjedelar av 
gruppen uppriktigt kan svara JA på samtliga frågor. Det är ok att ändra på/anpassa 
formuleringen, om det krävs. 

6. Skriv upp formuleringen på ett flip-chart. 
 
DEL III - Envisioned Future Criteria 
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Detta är en övning i att sätta upp ett mål – att välja berget ni vill bestiga, och inte en övning i att skriva 
den ”bästa formuleringen”. Målet ska, de facto, vara något som kan uttryckas på många olika sätt men 
ändå vara samma mål. Jag kallar det ”Mount Everst Standard” Att bestiga Mount Everest = Bestiga 
världens högsta berg = Bestiga berget som ligger bredvid Makalu = Bestiga berget som först bestegs av 
Hillary och Norgay 1953 = Bestiga världens mest berömda berg, osv 
 
Självklart inspirerar några fraser mer än andra, men poängen är att det är själva målet som räknas. 
Denna process handlar inte om slogans eller ordsmide, utan om att sätta upp ett mål. Det innebär att 
välja ett mål som kommer att stimulera förändring och utveckling och om att beslutsamt förbinda sig 
till det. 
Detta handlar inte om att skriva ner en vision, det handlar om att vara på uppdrag (going on a 
mission)! 
 
BHAG (= Big Hairy Audacious Goal) Audacious (djärv/fräck) Ett sätt att definiera visionära mål som 
är mer strategiska) 
 
 
Exempel på Complete Vision Framework: 
 
SONY (1954) 
 
 

CORE IDEOLOGY ENVISIONED FUTURE 
Core Purpose 25-year BHAG 

Att uppleva den rena glädjen av 
nyskapande och användandet av 
teknologi som tjänar och nöjer 
allmänheten 
 

Bli företaget som är känt för att 
förändra bilden av japanska 
produkter som produkter med låg 
kvalitet. 

Core Values Levande beskrivning 
Lyfta den japanska kulturen och 
Japans nationella status. 
 
Att vara pionjär – inte följa andra, att 
lyckas med det omöjliga 
 
Uppmuntra individuell förmåga och 
kreativitet 

Vi ska skapa produkter som har stor 
genomslagskraft i… Vi ska vara det 
första japanska företaget som går in 
på den amerikanska marknaden och 
distribuerar direkt…. Vi ska lyckas 
med uppfinningar som 
transistorradio där amerikanska 
företag har misslyckats…Om femtio 
år ska vårt varumärke vara lika känt 
som vilket som helst världen 
över…och ska betona nyskapande 
och kvalitet som utmanar de mest 
nyskapande företagen var som helst. 
”Made in Japan”, ska betyda något 
fint, inte något nedsättande 

 
1. Varje person tar en stund på sig för att se framför sig och skriva en tidningsartikel om företaget 

som man själv skulle vilja läsa om 15 år. 
2. Omvandla mellan tre och fem mest spännande fragmenten i tidningsartikeln till levande 

beskrivningar som ger liv åt den tilltänkta framtidsvisionen och skriv ner dessa på et flip-chart 
(blädderblock). Pröva dessa beskrivningar mot fljande frågor: 
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JA/NEJ 
 
- Skapar den (vivid) levande beskrivningen bilder om hur det skulle vara att uppnå din vision? 

Om den inte skapar en tydlig och klar bild i ditt huvud, är den inte tillräcklig levande. 
- Innehåller den specifika och konkreta exempel för att ge liv åt visionen, snarare än menlösa 

plattityder? 
- När du läser den levande beskrivningen, tänker du: ”Wow, det skulle verkligen vara fantastiskt 

att få allt detta att hända. Jag skulle verkligen vilja vara en del av det och jag är villig att 
anstränga mig rejält för att förverkliga visionen!”? 

 
3. I grupp, välj en 10-30-årsperiods BHAG för företaget somkapslar in den levande beskrivningen 

och som på något sätt är kopplat till the core purpose. 
4. Testa BHAG med följande frågor. Om ni  inte kan svara JA på samtliga frågor, har ni ännu inte 

lyckats utveckla ett bra BHAG. Om ni har skapat ett BHAG som två tredjedelar kan besvara med 
JA på samtliga frågor, skriv ner det på et blädderblock. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JA/NEJ 
 

- Tycker du att detta BHAG är spännande? 
- Är BHAG tydligt, fängslande och lätt att få grepp om? 
- Kopplar detta BHAG på något sätt the core pupose? 
- Kommer detta BHAG vara spännande för flertalet medarbetare och inte bara för ledningen? 
- Det är onekligen ett BHAG, och inte en mission/ eller en vision som är svamligt, svårbegriplgt, 

invecklat och omöjligt att komma ihåg. Med andra ord, passerar det ”Mount Everst-
standarden”? 

- Tror du att företaget har mindre än 100 procents chans att uppnå BHAG (möjligen 50%-70%) 
och ändå samtidigt tror att företaget kan uppnå BHAG om alla verkligen hänger sig åt det? 

- För att uppnå BHAG, skulle det kräva ett påtagligt steg när det gäller företagets förmåga och 
funktion? 

- Om 25 år, kommer du att kunna berätta om ni har uppnått er BHAG? 
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2010-03-16 – Protokoll visionsarbete 
Medarbetare F 
Företaget Xs arbete med värderingar (Core Values), Varför vi finns (Core Purpose) och Vilket berg vi 
ska bestiga (Envisioned Future Criteria/BHAG = Big Hairy Audacious Goal), enligt Jim Collins ”From 
good to great” 
 
Övning 1- Core Values 
 
Steg 1a) 
Var och en skrev kärnvärden som sedan lästes upp för de andra.  
Alla kärnvärden samlades på tavlan – dubletter sorterades bort. 
Av allas kärnvärden valdes fem stycken ut (de icke närvarande fick rösta på egna fem, ovetandes vad 
de andra röstat på). 
Dessa fem testades vart och ett genom följande frågor (var och en fick skriva Ja/Nej på eget papper): 
Svara JA/NEJ 
 

- Om du skulle starta en ny organisation, skulle du bygga den kring detta kärnvärde, oavsett 
verksamhet? 

- Skulle du vilja att ditt företag skulle stå för detta kärnvärde om 100 år, oberoende av 
förändringar i omvärlden? 

- Skulle du vilja att ditt företag höll fast vid och levde detta kärnvärde, även om det skulle visa sig 
vara till nackdel för er konkurrenskraft och även om det i vissa fall skulle innebära en 
belastning för klimatet på företaget? 

- Tycker du att de som inte delar denna värdering – de som bryter mot den – helt enkelt inte ska 
vara en del av det här företaget? 

- Skulle du personligen fortsätta upprätthålla detta värde, även om det inte lönade sig att 
upprätthålla det? 

- Skulle du hellre byta jobb än att ge upp detta kärnvärde? 
- Om du vaknade upp imorgon med så pass mycket pengar att du skulle kunna dra dig tillbaka 

för resten av livet, skulle du fortsätta att leva efter den här värderingen i det du aktivt gör i ditt 
liv? 

 
Resultat: 
De värdeord som besvarades med samtligt JA från två tredjedelar av gruppen var: 
Kvalitet 
Engagemang 
Lyhördhet  
Pålitlighet 
Steg 1b) 
Var och en fick nu formulera – för sig själv – och skriva ner: 
Begreppet i form av associationer, synonymer, ordets betydelse 

a) För mig innebär begreppet LYHÖRDHET:  (t ex att lyssna till någons outtalade behov) – detta är 
en ren begreppslig övning som förtydligar ordets betydelse för MIG. 

 
Begreppet i sitt sammanhang, för mig, i handling 

b) Jag är lyhörd när jag………(handling, situation) 
 
Därefter satte vi oss i (Ca 3-4 personer/grupp) och läste upp våra personliga formuleringar a och b för 
varandra. Grupperna enades om en formulering för a och b och läste upp för de andra grupperna. 
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Det hela resulterade i ca 4 formuleringar x 2 (a och b) för vart och ett av värdeorden.  
Vi valde att bara ta fasta på formuleringarna av b inför nästa steg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex: 
Engagemang 
”Engagemang på Företaget X handlar om att med helhjärtat intresse och energi … delta/ tillföra/ sätta 
sig in i … för att nå gemensamma mål och resultat.” 
Lyhördhet 
”Lyhördhet för oss är att lyssna på och förstå – och uppfylla våra kunders behov.” 
Resultat 
Vi fick underbyggda formuleringar för varje värdeord som berättar om ordets innebörd och dess 
aktiva sammanhang. 
Vi valde att stanna där och gå vidare till nästa steg – i syfte att återkomma och välja ut innebörden av 
värdeorden. 
 
Övning 2 – CORE VISION – Varför finns vi? 
Steg 1: 

Var och en fick för sig själv (under 2 veckors tid) skriva en egen formulering om varför vi finns och 
varför denna formulering inspirerade henne/honom.  
Till nästa möte läste alla upp sina formuleringar. Under detta möte fick man rösta fram den 
formulering som hon/han finner bäst mötte det egna kriteriet (vad som inspirerade). Man kunde 
inte rösta fram sin egen! Det blev sammanlagt 16 formuleringar. 
Ex: 
1. Vi finns till för att hjälpa företag och organisationer att nå ut och framförallt in, till alla sina 

medarbetare i nöd och lust. 
 

2. För att genom effektiv internkommunikation underlätta för företag att omvandla strategier till 
handling i vardagen. 

 
3. Vi finns för att effektivisera företagens internkommunikation och skapa bra ambassadörer som 

stärker företags verksamheter och varumärke. 
 

Steg 2: 
Vid framröstningen utmärkte sig följande formulering: 

1. Att hjälpa företag och organisationer nå, Företaget Xra och inspirera sina medarbetare. 
 
Denna testades genom följande frågor: 
 

JA/NEJ (gemensam övning!) 
- Inspirerar denna formulering dig personligen? 
- Kan du se framför dig att denna innebörd gäller om 100 år? 
- Hjälper formuleringen dig att tänka fritt och brett när det gäller långsiktiga möjligheter och 

omfattningen av aktiviteter som företaget kan tänkas ägna sig åt de  närmaste 100 åren, bortom 
den nuvarande verksamheten, produkterna, marknaderna och strategierna? Ett exempel är 
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Disney´s formulering ”Att göra människor lyckliga” som drev företaget vidare från den 
ursprungliga strategin om serier till animerade långfilmer, Musse Pigg-klubben, Disneyland, 
EPCOT center, mm. 

- Hjälper formuleringen dig att avgöra vilka aktiviteter som inte skall fullföljas, dvs de aktiviteter 
som kan uteslutas? 

- Är formuleringen äkta – något som stämmer överens med det företaget går ut på – och därmed 
inte bara fina ord på papper, ord som ”låter bra”? 

- Skulle denna formulering mottas med entusiasm snarare än med cynism av flertalet 
medarbetare? 

- När du berättar för dina barn eller andra närstående vad du arbetar med, skulle du känna dig 
stolt om du beskrev ditt arbete med hjälp av denna formulering? 

 
 
 
 

 
Eftersom inte flertalet svara JA på samtliga frågor – fick vi anpassa formuleringen tillsammans. Man 
saknade ett resultat, en effekt. 
Detta resulterade i flera nyanseringar av formuleringen av vilka följande två röstades fram: 
 

1. Att nå involvera och inspirera 
2. Vi bidrar till framgång genom att nå, involvera och inspirera 

Nästa steg – vecka 15? 
Att låta dessa två genomgå frågebatteriet ovan – och se om de håller, alt att välja en av dem och 
besvara för att sedan ytterligare omformulera 
 

Stökigt inklippt av C från A översatta beskrivning: 
En annan övning är att använda övningen ”Random Corporate Serial Killer” (författarens ungefärliga översättning är 
”slumpvis företagsseriemördare”) vilken går ut på att de personer som är inblandade i arbetet med att hitta 
företagetssyfte ställs inför följande situation: 
 
Ponera att ditt företag går att sälja till en individ som skulle betala ett pris som alla inblandade är överens om är mer än 
skäligt. Vidare skulle denna person garantera kassaflödet i företaget framöver. Föreställ dig vidare att denna person 
också skulle garantera att hela personalen en stabil och trygg anställning samt att löneutvecklingen skulle vara 
framtidssäkrad efter köpet, dock skulle branschen i vilket företaget opererar inte garanteras, dvs företaget skulle kunna 
byta bransch utan förvarning. Slutligen föreställ dig att personen planerar att ”döda” företaget efter sitt köp – alla 
tjänster och all produktion skulle upphöra, alla transaktioner avslutas, varumärket  försvinna och så vidare. Vartenda 
spår av företagets existens skulle försvinna från jordens yta. Skulle du acceptera detta erbjudande? Varför? Varför 
inte? Vad skulle gå förlorat om företaget upphörde att existera? Varför är det viktigt att företaget existerar nu och i 
framtiden? 
 
Denna övning har visat sig vara väldigt effektiv bland de mest envisa, finansiellt fokuserade cheferna för att få dessa 
att djupare reflektera över sin organisations existensberättigande. (Collins & Porras, Built to last,1998) 
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Värdeordstolkningar 

Engagemang 

 

”Engagemang på Företaget X handlar om att med helhjärtat intresse och energi … delta/ tillföra/ sätta 
sig in i … för att nå gemensamma mål och resultat.” 

 

”Engagemang för oss är att helhjärtat gå in för uppgiften. Genom att engagera och ge utrymme för 
delaktighet skapar vi förutsättningar för utveckling och förändring, både för våra kunder och för oss 
själva.” 

 

”På Företaget X känner vi ett starkt engagemang för våra kunder och uppdrag. Det betyder att vi med 
inlevelse och kraft aktivt tar itu med alla delar av vårt arbete för att på så vis åstadkomma mer än 
förväntat och inspirera andra att göra detsamma.” 

 

”Att vara engagerad innebär att aktivt, intresserat och helhjärtat tillföra kunskap och erfarenhet. På så 
sätt kan vi skapa bästa möjliga förutsättning att nå och överträffa uppsatta mål och förväntningar.” 

 

 

Lyhördhet 

 

”Lyhördhet på Företaget X är själva grundförutsättningen för vår existens. Det handlar om förmågan 
att känna av kunder och kollegors behov och agera och leverera därefter.” 

 

”Lyhördhet för oss är att lyssna på och förstå – och uppfylla våra kunders behov.” 

 

”Lyhördhet är att med gedigen kunskap och erfarenhet av kunders utmaningar och behov, utveckla 
och uppnå rätt resultat.” 

 

”Genom att lyssna, uppmärksamma, undersöka och ifrågasätta kan vi härleda, strukturera och 
formulera behov.” 
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Pålitlighet 
 

”På Företaget X tar vi ansvar gentemot våra kunder och varandra. Pålitlighet för oss handlar om att 
hålla det vi lovar – i ord och handling.” 

 

”Xxx  … Genom ärlighet och konsekvens säkerställer vi att vi uppnår det vi kommit överens om.” 

 

”Alla kan lita på att vi gör allt i vår makt för att hålla det vi lovat.” 

 

”Pålitlighet är när ord och handling går hand i hand. Vi bemöter förväntningar med respekt och 
lyhördhet och gör vårt bästa för att uppfylla dem.” 

 

Kvalitet 

Företaget X medverkar till att kunden får rätt kvalitet. 

Det vi levererar ska skapa (skapar) framgångsrika verksamheter; lönsamhet, engagerade medarbetare 
och samhällsnytta. 

 

Företaget X levererar hållbara och ändamålsenliga lösningar som uppfyller kundens förväntningar. 

 

Företaget X levererar kvalitet när vi är lyhörda för kundens förväntningar och förutsättningar och 
fokuserar på att leverera utifrån dessa från början till slut. 

 

Kvalitet är när jag har varit lyhörd för mina och andras förväntningar och förutsättningar och lyckas 
leverera ett resultat som allra minst uppfyller dessa. 
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Bilaga 3: Enkäten: Frågor och svar 
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1 -   Absolut 13 76% 
2 2 12% 
3 2 12% 
4 -   Inte alls 0 0% 
 

1 -   Absolut 8 47% 
2 5 29% 
3 3 18% 
4 -   Inte alls 1 6% 
 

1 -   Absolut 7 41% 
2 6 35% 
3 4 24% 
4 -   Inte alls 0 0% 
 

1 -   Absolut 6 35% 
2 7 41% 
3 4 24% 
4 -   Inte alls 0 0% 
 

 
 
 
 
 

17svar 

 
Sammanställda svar 

 
Notera att i vissa frågor har procenttalen avrundats nedåt, därför blir den totala procentsatsen på vissa frågor 99% istället för 100%. 

 
Frågor om resultatet av företagsvisionsarbetet 

 
Ni har nyligen genomgått första delen i ett visionsarbete där ni beslutat om kärnvärden samt företagssyfte. Kärnvärden och företagssyfte tillsammans bildar er företagsideologi och 
frågorna nedan är till för att undersöka era åsikter om detta. 

 
 
 

Känner du att företagets kärnvärden (core values) stämmer överens med din personliga åsikt om företaget? 

 
Absolut  Inte alls 

 
 
 
 

Känner du att företagets syfte (core purpose) stämmer överens med din personliga uppfattning om vad syftet bör vara? 

 
Absolut  Inte alls 

 
 
 
 

Skulle du kunna använda dig av någon del av företagsvisonsarbetet  i ditt dagliga arbete? 

 
Absolut  Inte alls 

 
 
 
 

Tänker du använda någon del av företagsvisionen i ditt dagliga arbete? 

 
Absolut  Inte alls 
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1 -   Stämmer absolut 9 53% 
2 7 41% 
3 1 6% 
4 -   Inte Alls 0 0% 
 

1 -   Stämmer absolut 8 47% 
2 5 29% 
3 4 24% 
4 -   Inte Alls 0 0% 
 

Ja, visionsarbetets framgång beror på helt och hållet på branschen företaget verkar i. 3 18% 
Nej, visionsarbetet är branschoberoende och funkar i andra branscher också. 13 76% 

Annat: “JAg tror det är svårt att genomföra i större organisationer” 
” 1 6% 
 

Ja, 13 76% 
Nej 4 24% 
 

Ja 11 65% 
Varken eller 5 29% 
Nej 1 6% 
 

Response summary - [ Undersökning (företags)visionsarbetet på ... https://spreadsheets.google.com/viewanalytics?hl=en&formkey... 
 

Känner du att företagets ideologi (kärnvärden och syfte kombinerat) stämmer överens med din personliga åsikt om företaget som en helhet? 

 
 

 
Stämmer absolut Inte Alls 

 
 
 
 

Känner du att företagets ideologi (kärnvärden och syfte kombinerat) ger en rättvis bild av företaget? 

 
Stämmer absolut Inte Alls 

 
 
 
 

Tror du att visionsarbete får olika bra resultat i olika branscher? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Frågor om arbetssättet / processen 
 

Här är några frågor om hur du har uppfattat processen och arbetssättet som använts i övningarna som skapar företagsvision. 
 
 
 

Skulle du rekommendera andra företag att använda samma metodik för sitt visionsarbete? 

 
 
 
 
 

Har visionsarbetet gjort att du känner dig mer delaktig i företagets verksamhet? 
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Response summary - [ Undersökning (företags)visionsarbetet på ... https://spreadsheets.google.com/viewanalytics?hl=en&formkey... 
 
 
 

Tror du att övningarna i visionsarbetet bidrog till positivt till resultatet, jämfört med om du skulle utgått direkt 
utifrån teorierna? 

 

 
Ja, det var positivt för resultatet att ha övningar  Nej, övningarna spelade 
ingen roll vi kunde utgått direkt ifrån teorin istället 

 
 
 
 
 
 
10st 59%  alt. 1 -Ja, det var positivt för resultatet att ha övningar 

5st 29% alt 2 

2st 12% alt 3 

0st 0% alt 4 -Nej, övningarna spelade ingen roll vi kunde utgå 
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1 -   Positivt 4 24% 
2 11 65% 
3 2 12% 
4 -   Negativt 0 0% 
 

1 -   Absolut 8 47% 
2 6 35% 
3 3 18% 
4 -   Inte alls 0 0% 
 

1 -   Absolut 3 18% 
2 9 53% 
3 3 18% 
4 -   Inte alls 2 12% 
 

1 -   Absolut 13 76% 
2 4 24% 
3 0 0% 
4 -   Inte alls 0 0% 
 

 
 
 
 

Hur har du uppfattat frågorna/övningarna  i visionsarbetet? 

 
Positivt  Negativt 

 
 
 
 

Anser du att övningarna som du fått deltaga i var bra för ändamålet; att skapa en företagsideologi? 

 
Absolut  Inte alls 

 
 
 
 

Tror du att att arbetssättet ni har arbetat efter har varit det bäst lämpade när det kommer till att uppnå resultat? 

 
Absolut  Inte alls 

 
 
 
 

Tycker du personligen att det har varit viktigt att skapa en företagsideologi? 

 
Absolut  Inte alls 
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Kommentera gärna övningarna / arbetsprocessen i företagsvisionsarbetet 

Kommentera gärna övningarna / arbetsprocessen i företagsvisionsarbetet  

13 svaranden har valt att svara på denna fritextfråga med följande svar: 

 

”Det har varit bra att verkligen gå in på djupet tillsammans. Vi har vridit och vänt på 
begreppen vilket skapat större samsyn och faktiskt bidragit till ett bättre resultat än 
om enbart ledningen hade arbetat med detta.” 

 

”Eventuellt skulle vi arbetat i två mindre grupper för att alla skulle våga diskutera och 
lufta sina åsikter.” 

 

”Jag tycker övningarna generellt sett varit ganska bra, med undantag av övningen för 
att ta fram kärnvärden i början. Värdena som togs fram skulle sedan prövas mot ett 
antal frågor, typ "skulle någon som inte står för det här kärnvärden kunna fortsätta 
arbeta här" etc - det gjorde att värdena som togs fram blev lite utslätade. Det känns 
som alla företag då får kärnvärden som pålitlig, engagerad etc men kärnvärden som 
nyfiken etc - som särskiljer oss från andra företag/branscher försvann. Jag tycker att 
kärnvärdena står för min personliga uppfattning (första frågan), men att de kunde 
vara tydligare och mer särskiljande för att tydligare formulera vad det är som gör oss 
unika. Värdena stämmer på oss, men de stämmer också för ett stort antal andra 
företag.” 

 

”Jag har inte varit med på samtliga övningar, så därför är jag lite osäker i några av 
mina svar. Jag saknar en rad om vad som är företagsvisionen, jag antar att det är 
"transforming business by involving all the people. I företagets syfte saknar jag det 
jag tycker är viktigast: förändra. Vi har tidigare använt ordet förflytta, som kan betyda 
ungefär samma, och det används heller inte. Bra att vi använder transforming 
business, men jag tycker att det viktigaste vi gör är att vi även jobbar med att 
förändra människorna: deras attityder och beteenden.” 

 

Mycket av det vi gått igenom har för mig varit rätt självklart men jag förstår vikten av 
att vi gemensamt får en samlad bild. 

 

Anser att syftet är ofullständigt. Saknar fortsättningen exv. vem,hur, varför? Framför 
allt varför. Är övertygad också att diskussionerna hade blivit vildare om det hade varit 
extern motor som ledare. 

 

”Övningarna var något osammanhängande, och inte alltid tydliga (vad gäller mål 
etc.). Kändes inte alla gånger helt förankrade i övningsledarna själva. Har även 
känslan av att den "demokratiska processen" (när alla ska vara med och bestämma 
och formulera) vattnar ur slutresultatet. Fast vi är nog för små för att kunna utse en 
"måntrupp" som gör det här arbetet...” 

 

”Arbetssättet har varit det bäst lämpade, men när det kommer till effektivitet så kan ju 
det ordet även läsas ur tidsperspektiv. Vi har ju valt en rätt utdragen process över tid, 
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varför själva arbetet inte kan omnämnas som effektivt.” 

 

”Jag kommer inte på nåt konkret exempel på rak arm men frågeställningarna i vissa 
övningar har ibland varit svåra att förstå och ta ställning till - för lite info. Ibland har de 
t o m känts irrelevanta.” 

 

”har inga speciella kommentarer” 

 

”svårt att känna helhet då visionsarbetet utfördes under lång tid.” 

 

”Det känndes ibland som att vi pratade runt och runt utan att komma någonstans. 
Men KUL var det i alla fall!” 

 

” Jag tycker det varit svårt att inte alla varit så fullt engagerade i arbetet - och svårt att 
vi inte alltid kunnat nå konsensus. För mig är det svårt att förstå hur man inte kan 
vilja delta i visionsarbetet - det är som att undvika att ställa upp sina egna syften - för 
existens, för ambitioner och mål i livet - lika viktigt har visionsarbetet varit för mig.” 
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Positiv 16 94% 
Negativ 1 6% 
 

Positiv 16 94% 
Negativ 1 6% 
 

1 -   Absolut 4 24% 
2 6 35% 
3 5 29% 
4 -   Inte alls 2 12% 
 

1 -   Absolut 12 71% 
2 5 29% 
3 0 0% 
4 -   Inte alls 0 0% 
 

 
 
 

Frågor om attityder till arbetet med företagsvision 
 

Här är några frågor angående din attityd gentemot visionsarbetet både innan och efter att det startade. 
 
 

Har du varit närvarande vid alla möten för visionsarbetet?   Närvarande på alla möten 8 47% 
 Missade 1 möte 4 24% 
 Missade 2-3 möten 1 6% 
 Missade fler än 2-3 möten 4 24% 

 

 
 
 
 
 
 

Var du negativt eller positivt inställd mot att arbeta med företagets vision innan du faktiskt började? 

 
 

Är du negativt eller positivt inställd mot visionsarbetet nu när första delen är slutförd? 

 
 

Känner du att resultatet av denna första del av visionsarbetet har varit viktigt för JUST dig? 

 
Absolut  Inte alls 

 
Känner du att det har varit positiv med ett visionsarbete på arbetsplatsen? 

 
Absolut  Inte alls 

 
 

Har du känt dig delaktig i visionsarbetet?   1 -   Absolut 11 65% 
 2 3 18% 
 3 3 18% 
 4 -   Inte alls 0 0% 

 
 

Absolut  Inte alls 

 
 


