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Sammanfattning

De flesta företag har visioner. En visions syfte är att fungera som en kompass som vägleder individer 

och grupper så att de lättare kan fokusera på företagens mål. Visioner har en förmåga att inge hopp om 

en bättre framtid, en framtid som är tillräckligt attraktiv att den anses vara värd hårt arbete för att en dag 

nå dit. Visioner ska fungera som en bas i företaget för att påminna om vad som är viktigt i 

organisationen, hur den bör relatera till omgivningen och hur intressenter ska bemötas. 

Tidigare studier visar att nästan alla anställda vid företag har svårt att förstå eller är helt omedvetna om 

företagets vision. Vad beror det på att företag trots detta väljer att lägga ner resurser på att skapa 

visioner? 

I denna uppsats har 22 anställda vid tre olika företag – NCC, Setra AB och Manpower – intervjuats. 

Utgångspunkten har varit att studera de anställdas medvetenhetsnivå av visionen på företaget som de 

arbetar på. Tanken var att undersöka om visionen är så effektiv för organisationen som företagen anser 

att de är och om den kan ersättas med någon annan typ av motiveringsfras som de anställda lättare kan 

förstå samt arbeta efter. 

Studien visar att 73 % av respondenterna känner inte till visionen så pass väl att de kan berätta om den. 

De företagen som har värderingar som en del av visionen har lyckats bättre med att implementera dessa 

värderingar bland de anställda än visionen.



3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

1. INLEDNING .................................................................................................................... 5
1.1 Bakgrund...................................................................................................................................... 5
1.2 Problematisering .......................................................................................................................... 6
1.3 Frågeställning............................................................................................................................... 7
1.4 Syfte............................................................................................................................................. 7
1.5 Avgränsningar.............................................................................................................................. 7

2. METOD............................................................................................................................ 8
2.1 Val av metod ................................................................................................................................ 8
2.2 Urval ............................................................................................................................................ 8
2.3 Genomförande av studien ........................................................................................................... 10
2.4 Tillförlitlighet............................................................................................................................. 11

2.4.1 Validitet............................................................................................................................... 11
3. TEORI ............................................................................................................................ 13

3.1 Vad är en vision?........................................................................................................................ 13
3.1.1 Utmärkande drag för en vision............................................................................................. 15

3.2 Kommunicera visionen............................................................................................................... 16
3.3 Vision och strategi...................................................................................................................... 17
3.4 Spelar visionen verkligen någon roll? ......................................................................................... 17
3.4 Organisationer och isomorphism ................................................................................................ 18

4. EMPIRI .......................................................................................................................... 20
4.1 Presentation av företagen............................................................................................................ 20

4.1.1 NCC .................................................................................................................................... 20
4.1.2 Setra AB.............................................................................................................................. 21
4.1.3 Manpower ........................................................................................................................... 21

4.2 Sammanställning av intervjuer.................................................................................................... 22
4.2.1 NCC .................................................................................................................................... 22
4.2.2 Setra AB.............................................................................................................................. 24
4.2.3 Manpower ........................................................................................................................... 25

4.3 Sammanställning av intervjuer, totalt.......................................................................................... 27
5. ANALYS OCH TOLKNING......................................................................................... 29

5.1 Kommunikation.......................................................................................................................... 29
5.2 Värderingar ................................................................................................................................ 30
5.3 Vision ........................................................................................................................................ 31
5.4 Isomorphism .............................................................................................................................. 32

6. SLUTSATS..................................................................................................................... 34
6.1 Förslag till vidare studier ............................................................................................................ 35

7. KÄLLFÖRTECKNING................................................................................................. 36
8. BILAGOR ...................................................................................................................... 38



4

FIGUR- OCH TABELLFÖRTECKNING 

Figur 1: ”Avdelningar vid respektive företag” ........................................................................................ 9
Figur 2: “Five-Step Visioning Sequence, Scott, Jaffe & Tobe (1993) ................................................... 14
Figur 3: ”Empirisammanställning, NCC” ............................................................................................. 23
Figur 4: ”Empirisammanställning, Setra AB”....................................................................................... 25
Figur 5: ”Empirisammanställning, Manpower” .................................................................................... 26
Figur 7: ”Total sammanställning av empiri” ......................................................................................... 28



5

1. INLEDNING 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till ämnet, sedan förklaras problematiseringen. Slutligen 

framläggs frågeställningen, syftet med uppsatsen samt avgränsningar. 

1.1 Bakgrund

Vi föds med drömmar och visioner om hur vi vill vara, hur vi vill att andra ska uppfatta oss och hur våra 

liv ska te sig. Vi sätter upp mål och drömmar genom hela livet, som präglas av den omvärld och i det 

samhället vi lever i. Vissa drömmer om 25 000 kronor i månaden i 25 år, vissa om den stora kärleken, 

andra drömmer om den där häftiga mobiltelefonen eller att få skaka hand med Barack Obama. Alla har 

olika visioner och mål, men oavsett hur pass omfattande eller svåruppnåeliga de är, spelar de ändå stor 

roll. Visioner och drömmar är ofta vad som driver oss framåt. En vision eller ett mål som inte nås kan få 

vems som helst självförtroende att falla till botten. 

Drömmar, mål och visioner har präglat framgången av historiens stora ledare. Nanus (1996) säger att 

ledare som Jefferson, Henry Ford, Lincoln och Gandhi har alla haft unika visioner som de har strävat 

efter. Utifrån deras drömmar har framgångarna formats och en passion att förverkliga drömmarna vuxit 

fram. Allt eftersom började fler och fler människor dela drömmarna, vilket ledde till att visionerna blev 

verkliga och motiverade beteenden. 

Kanske är det just därför de allra flesta företag har uttalade visioner. Vissa företag har som mål att gå 

med vinst, men det finns olika sätt att nå dit. Idag är det enkelt att ta reda på ett företags vision, du surfar 

lätt in på hemsida där ofta både affärsidé, strategi och vision presenteras i några korta meningar. En 

uttalad och tydlig vision kan på ett ganska enkelt sätt förmedla till företagets intressenter (så som 

anställda, kunder, konkurrenter, osv.) hur de vill uppfattas, hur deras målsättning ser ut och hur de 

arbetar för att nå målen. Helt enkelt hur företagets identitet ser ut. På så sätt kan en tydlig vision som 

efterlevs underlätta det dagliga arbetet, inte minst för företagets anställda som får en riktlinje om hur de 

förväntas att arbeta. 
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1.2 Problematisering

Människan har sedan århundraden tillbaka funderat kring hennes prestationskapacitet. Hon har lagt upp 

mål för att sedan sträva efter dem, och på så sätt funnit mening i sitt liv. På liknande sätt har också 

organisationer sökt meningen med dess existens, företag måste fastställa mål och visioner som de ska 

sträva efter. Collin & Porras (1996) säger att de få företag som har slagit igenom riktigt stort är de 

företagen som har förstått vikten av att ha en vision. Författarna menar att anledningen till att en tydlig 

vision är viktigt är eftersom organisationer har blivit mer och mer decentraliserade, då företagen delas 

upp mer och mer i olika avdelningar som mer eller mindre är oberoende av varandra. Enligt Collin & 

Porras (1996) har decentraliseringen lett till att företagen i många fall blivit mer innovativa och 

effektiviteten av beslutfattning har ökat. Här kan en vision fungera som en plattform för att påminna 

företaget om vilka de är och vad de står för i varje steg de tar. På så sätt kan visionen spela roll i 

företagets utveckling, men det har också skapat ett problem som många företag lider av: i en 

decentraliserad organisation, hur kan man ha en vision som genomsyrar de olika nivåerna av 

organisationen? 

Trots att visioner anses vara viktiga för företag, är det få som lyckas leva efter den och implementera 

dem. Kaplan & Norton (2005) frågar sig varför det är så stort gap mellan ambition och prestation bland 

dagens företag. Till exempel så strävar de flesta företag efter att växa, men i enlighet med 

undersökningar som gjorts så är det väldigt få som verkligen lyckas med det. Enligt en undersökning 

som författarna har genomfört, har 95 % av organisationens anställda svårt att förstå företagets strategi 

och vision, eller är helt omedvetna om den. Om personalen, som har närmast kontakt med kunderna och 

som driver processerna att skapa värde, är omedvetna om företagets strategi och vision, kan de inte 

hjälpa organisationen att fungera effektivt på ett önskvärt sätt. Om i princip alla i ett företag är 

omedvetna om visionen, vad gör den för nytta om företaget trots det är framgångsrikt?

I och med detta är det lätt att fråga sig om ett företags vision verkligen spelar så stor roll? Troligtvis 

skulle många företagsledare svara ”ja” på den frågan eftersom de flesta faktiskt har en uttalad vision och 

som de kanske arbetat länge med för att få fram. Men hur kan den i så fall vara näst intill obligatorisk 

för alla företag om Kaplan & Nortons (2005) undersökning säger att nästan ingen anställd förstår 

visionen? Varför väljer då företag att ha visioner som en del av deras målsättning?
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1.3 Frågeställning

Känner anställda till företagets vision? 

- Varför väljer företag att ha visioner om få anställda är medvetna om den?

- Kan visionen ersättas med någon annan typ av formulering som de anställda lättare kan förstå 

och arbeta efter?

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om anställda vid företag är medvetna om visionen och om de inte 

gör det, vad är då anledningen till att företaget har en vision? En del av syftet är också att undersöka om 

det kan finnas någon annan typ av formulering som anställda lättare kan förstå och arbeta efter. 

1.5 Avgränsningar 

En jämförande studie om medvetenhetsnivån av visioner hos anställda på flera olika avdelningar i 

företagen hade gett uppsatsen ett annat perspektiv. Man hade även kunnat jämföra resultaten i denna 

studie med svar från anställda på marknadsavdelningen som regelbundet jobbar med visionen, eller 

högsatta chefer. 



8

2. METOD

Kapitlet kommer att innehålla de metodval som har gjorts för att uppnå uppsatsens syfte. Här förklaras 
även urval, genomförande av studien samt uppsatsens tillförlitlighet.

2.1 Val av metod 

Uppsatsen har genomförts med hjälp kvalitativ metod. Korta strukturerade intervjuer om fyra frågor har 

genomförts med anställda på tre utvalda företag. En strukturerad intervju är en typ av forskningsintervju 

som innebär att forskaren har mycket stark kontroll över frågornas och svarens utformning (Denscombe, 

2009). En strukturerad intervju liknar närmast ett frågeformulär som respondenten besvarar ansikte mot 

ansikte. I förväg har forskaren utformat en rad frågor och den intervjuade ges begränsad uppsättning 

svarsalternativ. Frågornas ordningsföljd och den starka kontrollen ger forskaren fördelen av 

standardisering då varje respondent erhåller identiska frågor. Se bilaga 1 för intervjuguide. 

Uppsatsen är genomförd med abduktion, vilket innebär att det insamlade materialet alltså empirin, har 

analyserats med hjälp av utvalda teorier. Genom användningen av dessa teorier dras slutsatser. 

2.2 Urval 

Tre företag valdes till uppsatsens undersökning; NCC, Setra AB och Manpower. 

Urvalet har genomförts i tre steg; bransch, företag och avdelning. Målet vid steg ett var att undersöka 

företag i olika branscher för att uppnå spridning. På grund av tidsbrist hos ett flertal olika företag kunde 

detta mål dessvärre inte uppnås, vilket innebär att två av företagen agerar inom samt bransch, 

byggbranschen. Dock bör inte detta vara något problem eftersom företagens verksamhet skiljer sig åt då 

NCC utvecklar och bygger bostäder, fastigheter, vägar, mm. medan Setra AB ägnar sig åt att erbjuda 

träbaserade produkter till bygghandel. Uppsatsens resultat påverkas inte av detta eftersom företagen 

ändå är två olika organisationer med olika verksamhet och visioner. 

Vid steg två valdes företag vars företagsvisioner som skilde sig från varandras. NCC’s vision lyder: “Att 

vara det ledande företaget i utveckling av framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation.” 
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Setra AB’s vision: ”Setra arbetar globalt och är en prioriterad partner för de mest krävande kunderna 

inom bygghandel och industri. Setra är känd som en drivande kraft i utvecklingen av en ökad 

träanvändning och bidrar därmed till en hållbar samhällsutveckling.”

Manpowers vision: ”Att vara ledande när det gäller att skapa och leverera de tjänster som gör våra 

kunder till vinnare på en föränderlig arbetsmarknad.”

Vid samtliga tre företag valdes personer som arbetade högt upp i ledningen bort, likaså personer som 

arbetade med marknadsföring. Detta bortval gjordes eftersom dessa personer troligtvis arbetar med 

förmedling av visionen på något sätt och har inblick i hur 

ledningen vill att det dagliga arbetet på företaget utförs. 

Sannolikheten att ledningen för ett kontinuerligt arbete 

kring företagets strategi, mål och vision ansågs stor. 

Dessa kriterier presenterades vid första kontakten med 

företagen, därefter kunde företagen själva välja vilka 

personer vid vilka avdelningar som kunde intervjuas 

eftersom utöver tidigare nämnda bortval spelade 

respondenternas avdelning ingen roll. Personal vid 

följande avdelningar vid respektive företag intervjuades, 

se figur 1. 

  Figur 1: ”Avdelningar vid respektive företag”

Företagen valdes genom ett subjektivt urval (Denscombe, 2009). Ett subjektivt urval innebär att 

forskaren redan innan urvalet har viss kännedom om vad som ska undersökas, och därefter gör urvalet 

på de grunder som han/hon tror ger mest värdefull data. Urvalet görs alltså med ett speciellt syfte i 

åtanke och detta syfte speglas i det urval som gjorts.  

Fördelen med ett subjektivt urval är att forskaren ges möjlighet att närmare undersöka företeelser som 

han eller hon antar är väsentliga för undersökningen (Denscombe, 2009). Det innebär att istället för att 

fokusera på ett balanserat urval, kan forskaren koncentrera sig på ett urval som kommer att resultera i en 

bredare variation, för att belysa den aktuella undersökningsfrågan. Därav valet av företag som agerar i 

olika branscher med visioner som skiljer sig från varandras. 

Intervjuer NCC 

Personalavdelning 4

Ekonomiavdelning 6

Totalt: 10

Intervjuer Setra AB

Kundtjänst 6

Totalt: 6

Manpower 

Studenthandläggare 6

Totalt: 6

Totalt antal intervjuade: 22
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2.3 Genomförande av studien 

Uppsatsen bygger främst på primärdata som erhållits från strukturerade intervjuer med anställda hos tre 

företag. Vid ett av företagen, Setra AB, genomfördes telefonintervjuer på grund av tidsbrist och det 

geografiska avståndet. 

Innan samtliga intervjutillfällen har kontakt tagits med kontaktperson vid respektive företag. För denna 

person har uppsatsens syfte introducerats, dvs. att undersöka huruvida anställda är medvetna om 

företagets vision. Personen i fråga har därefter presenterat ett antal anställda vid viss avdelning i 

företaget som är villiga att låta sig intervjuas. Personal som blivit aktuella för intervju har inte meddelats 

i förväg om uppsatsens syfte eftersom det kan förvränga intervjuns resultat. Personen som kontakt togs 

med i första skedet har alltså inte intervjuats. 

Intervjuerna med NCC och Manpower har skett vid aktuellt företags lokaler. I ett separat rum har 

anställda intervjuats enskilt. Varje intervju har sett likadan ut gällande frågornas ordningsföljd. Detta är 

ett medvetet val för att den intervjuades svar ska bli så sanningsenligt som möjligt. Samtliga intervjuer 

har spelats in med den intervjuades medtycke för att öka tillförlitigheten. 

Vid intervjuerna hos Manpower uppstod ett problem. Vi blev hänvisade att genomföra intervjuerna i ett 

rum där en tavla på väggen skrev om företagets vision, värderingar och mål. Möjlighet att byta rum 

fanns, men vår kontaktperson vid Manpower informerade om att identiska tavlor fanns över hela 

företaget, vilket gjorde att byte av rum vore meningslöst. Detta löstes genom att de som intervjuades 

placerades så att tavlan befann sig bakom dem. På så sätt gavs den intervjuade inte möjlighet att läsa 

innantill huruvida visionen var bekant eller ej. 

Telefonintervjuerna vid Setra AB genomfördes efter kontakt med teamleader på avdelningen. Eftersom 

möjlighet inte fanns till annat än telefonintervju gjordes vad som kundes för att genomföra intervjuerna 

på ett så tillförlitligt sätt som möjligt. Varje intervju har genomförts med enskild person i separat rum 

utan tillgång till dator och Internet. Detta var viktigt eftersom ingen möjlighet skulle ges till att leta 

information på Internet under intervjuns gång. Samtliga samtal spelades in efter samtycke med personen 

som intervjuades. 

Alla intervjuade har innan intervjun garanterats anonymitet då varken namn, avdelning eller position har 

relevans i uppsatsen. Detta för att erhålla så sanningsenliga svar som möjligt. Om någon person t ex har 
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negativa åsikter om sin arbetsplats eller liknande ska detta framgå i intervjun och inte hämma den 

anställde. Efter avslutad intervju har en sammanställning skett. Sammanställningarna av intervjuerna 

förekommer i tabellformat (se bilaga). Svaren har i möjligaste mån kategoriserats i försök till att hitta 

mönster, samband och likheter. 

Vid intervjuns sista fråga ”Kan du berätta om företagets vision?” har respondenter som endast svarat 

som ”ja” blivit ombedda att utveckla svaret genom att berätta om företagets vision. Att kunna berätta om 

visionen är inte detsamma som att kunna den utantill och ordagrant, därför har respondenter som återgett 

delar av företagets vision, ansetts bekanta med visionen och att de känner till den.

2.4 Tillförlitlighet 

I en undersökning är tillförlitligheten av mycket stor vikt. En forskare måste kunna lita på att deras 

mätningar inte är påverkade av ett mätinstrument som ger ett resultat vid den första mätningen och ett 

annat resultat vid en annan mätning (Denscombe, 2009). En undersökning som har hög tillförlitlighet 

innebär att mätinstrumenten som använts, ger samma data resultat varje gång. För att öka 

tillförlitligheten i uppsatsen bör forskaren redogöra för forskningens mål och förutsättningar. Av samma 

anledning är det viktigt att beskriva hur forskningen genomfördes och att beskriva de resonemang som 

förts bakom de beslut som fattats, till exempel gällande de urval som gjorts. 

Tanken med att sammanställa intervjuerna i tabellformat var att hitta mönster, samband och likheter 

vilket kan vara svårt då svaren i viss fall varierat kraftigt. Även om intervjuerna varit strukturerade har 

respondenterna getts viss möjlighet att utforma någorlunda egna svar.

Tillförlitligheten i uppsatsen hade kunnat förbättras genom att intervjua ännu fler personer vid företagen. 

På grund av tidsbrist hos företagen har detta inte kunnat genomföras. Dessutom skedde

intervjuerna med Setra Bygg AB per telefon. Högre tillförlitlighet hade kunnat uppnås om intervjuerna 

skett ansikte mot ansikte. 

2.4.1 Validitet

Validitet handlar i stora drag om att data och metoder är ”riktiga” (Denscombe, 2009). Att mäta validitet 

är att mäta i vilken utsträckning forskningsdata och metoderna för att få fram dessa data, anses vara 
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riktiga och exakta. Validitet handlar också om att forskaren har ett objektivt synsätt till vad som 

undersöks.

Intervjuer med NCC och Manpower har skett vid direktkontakt, vilket innebär att data som samlats in 

har kunnat kontrolleras gällande riktighet och relevans samtidigt som intervjun har skett. Detta ökar 

undersökningens validitet (Denscombe, 2009). Vid sammanställandet av insamlad data har samtliga svar 

tagits med och inga svar har förändrats och/eller förenklats vilket också ökar validiteten. 
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3. TEORI

Kapitlet kommer att innehålla de teorier som författarna har valt och som anses vara relevanta för 

uppsatsen och som kommer att användas av författarna för att få fram resultat. 

3.1 Vad är en vision?

”The best way to predict the future is to invent it”1

Enligt Scott, Jaffe & Tobe (1993) är en vision en mental bild av hur man vill att framtiden ska se ut. Den 

ska reflektera det vi mest vill lägga fokus på och den ska även fungera ihop med våra värderingar. En 

vision baseras på verklighet men dess mittpunkt är framtiden. Därför tillåter den oss att utforska 

möjligheter för att nå våra mål. 

Samtidigt nämner Scott, Jaffe & Tobe (1993) att en vision är en kompass som vägleder individer och 

grupper så att de kan fokusera sig på sina mål. En vision är resultatet av arbetet mellan hjärna och hjärta 

och trots att visioner leder oss in i framtiden ska man komma ihåg att det sätts i praktik i nutid. En vision 

ska alltså inte vara en flykt från verkligheten, det är viktigt att ha fötterna på jorden och sätta realistiska 

mål.

En av de viktigaste egenskaperna hos framgångsrika organisationer att de har en klar bild av vad de 

försöker skapa tillsammans och de har en gemensam uppsättning av värderingar inom företaget (Scott, 

Jaffe & Tobe, 1993). Deras värderingar, mission och vision formar kärnan till deras identitet. Författarna 

förklarar att det är viktigt att förstå att ”visioning” är en process, det är alltså inte ett engångsmöte som 

man deltar i och sedan glömmer bort. Processen har flera skeden som blir genomförda över tiden. På så 

sätt kan visionen bli mer än bara några ord som upprepas på personalmöten eller på reklamsnuttar. Den 

bidrar till kontinuerlig utveckling och lärande i en organisation. 

                                               
1 Kay, 2006, sida 59
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Figur 2: “Five-Step Visioning Sequence, Scott, Jaffe & Tobe (1993)

Scott, Jaffe & Tobe (1993) menar att fem element är essentiella när en organisation ska bygga upp en 

vision; värderingar, scanning, mission, vision och implementering. Med dessa element som grund har 

författarna skapat en modell som steg för steg visar hur processen kan läggas upp. Till en början 

klargörs vilka värderingar som ska ligga som grund i organisationen. Dessa värderingar inkluderar 

principer, hur människor behandlar varandra och vad som är mest viktigt för organisationen. Vidare 

nämner författarna att det är viktigt att ”scanna av” det nuvarande läget genom att titta och analysera 

själva organisationen, dess kunder, leverantörer och de trender som finns inom industrin för att få en 

uppfattning om vilka mål de vill sätta. Tredje steget är skapandet av själva missionen, alltså kärnan till 

varför organisationen grundas. I de flesta organisationerna är missionen bara några inspirerande 

meningar som förklarar företagets unikhet. Företag kan välja att hålla detta kortfattat för att man lättare 

ska kunna lägga det på minnet. Nästa steg är ”visioning”, och här fastställs vad organisationen vill 

uppnå i sin bästa möjliga framtid. Samtidigt som visionen ska vara realistisk ska den också få 

organisationen att hela tiden sträva efter förbättring och framgång. Sista steget, som är implementering, 

inkluderar strategi, planupplägg och handlingar som gör att de tidigare stegen fungerar i praktiken. 

En vision kan definieras med hjälp av flera olika punkter (Scott, Jaffe & Tobe, 1993). En vision kan 

vara en bild av hur man ser på företagets syfte (det man försöker åstadkomma), men det kan även vara 
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en bild av den framtid som man vill skapa. Författarna fastställer också kriterier på hur visionen skall 

verka. Den ska till exempel motivera och inspirera de anställda, och vara en sträcka som rör sig mot 

framgång för företaget. Det är även viktigt att visionen är klar och konkret för att inte skapa 

missförstånd bland målgruppen (dvs. hos de anställda). Visionen ska vara uppnåelig, och vara ett mål 

som är realistiskt. Slutligen ska den vara enkel att kommunicera för att underlätta dess väg igenom hela 

företaget.

3.1.1 Utmärkande drag för en vision 

Varför är visioner viktiga i företag? Yukl (2006) menar att en vision kan underlätta för företag genom 

dess förmåga att inge hopp om en bättre framtid, en framtid som är tillräckligt attraktiv att den anses 

vara värd hårt arbete för att en dag nå dit. Visionen hjälper till att samordna personer, beslut och 

agerande som sker på spridda platser i företaget, varje dag. 

Ett flertal författare har gjort åtskilliga försök att beskriva de kvalitéer som lyckad vision bör innehålla. 

Enligt Yukl (2006) ska en vision vara enkel, ideell och ge en bild av hur den idealiska framtiden ser ut. 

Den ska inte vara en komplex plan innehållande kvantiteter och redogöra detaljerade steg, utan visionen 

ska tilltala värden, förhoppningar och ideal som verksamhetens medlemmar och intressenter har. Ett 

företags vision ska dels vara utmanande samtidigt som den är realistisk. För att skapa mening och verka 

trolig måste den framstå som uppnåelig i framtiden och inte vara en vision som grundats på fantasier. 

Visionen ska fungera som en bas i företaget för att påminna om vad som är viktigt i organisationen, hur 

den bör relatera till omgivningen och hur intressenter ska bemötas (Yukl, 2006). Det är viktigt att 

visionen är tillräckligt fokuserad att den kan fungera som guide och stöd vid beslut, samtidigt som 

visionen bör vara generell nog att den tillåter kreativitet. Avslutningsvis ska visionen inte vara mer 

komplicerad än att den ska kunna kommuniceras på fem minuter eller mindre.  

Kärnan i ett företags vision är vad företaget anser sig ha som uppdrag med hela verksamheten (Yukl, 

2006). En lyckad vision talar inte bara om för omgivningen vad de gör, utan berättar även vad det är 

som gör att det är spännande och meningsfullt att göra det. Visionen blir som en bild av vad som kan bli 

verklighet i framtiden, varför det är värt att nå dit och den avslöjar även sättet företaget ska arbeta på för 

att nå dit. 
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3.2 Kommunicera visionen

Att kommunicera en vision är väsentlig för att få organisationen att sträva framåt och nå sina mål 

(Cartwright & Baldwin, 2006). Här har ledaren en stor roll i att inspirera engagemang genom att 

kommunicera visionen på ett effektivt sätt. En ledare som själv tror på visionen och brinner för den kan 

lättare framföra den på ett sätt så att andra också känner liknande känslor. Om en ledare är passionerad 

för visionen och företagets värderingar har han eller hon en tendens att prata ofta om den, detta blir i sin 

del vid kommunikation av visionen. Personalen i ledningen måste våga hela tiden påminna om det 

budskapet de försöker förmedla, man kan alltså inte förvänta sig att de anställda kommer att ta till sig 

visionen på en gång. 

Cartwright & Baldwin (2006) lägger fram bland annat tre olika sätt som ledningen eller andra i 

organisationen kan använda sig av för att effektivt kommunicera visionen. Först nämner de att 

berättelser kan ge liv till visionen och hjälper människor att förstå den och att minnas den. Genom att 

berätta historier skapar man tillit och fångar publikens hjärta och hjärna. Berättelser skapar även ett 

gemensamt band mellan de som förmedlar visionen och de som hör talas om den. Det är mer sannolikt 

att publiken återberättar visionen om man kan minnas den med hjälp av en berättelse. 

Vidare skriver författarna att trots att berättelser är en effektiv kommunikationsmetod så kan det hända 

att ledarna eller de anställda inte alltid har tid eller möjlighet att kunna berätta den under tidspress. 

Därför kan de använda sig av en metod som heter elevator speech. Detta är ett kort och övertygande 

uttalande som kommunicerar visionen på lika lång tid som det tar att åka hiss. Visionen får då endast 

innefatta några meningar som sammanfattar det du vill förmedla. Att utveckla en effektiv elevator 

speech kräver mycket arbete och övning. Men när man väl har skapat ett sådant tal kan man använda sig 

av det överallt, även för att marknadsföra företaget i media.

Cartwright & Baldwin (2006) nämner att den sista metoden är den mest traditionella 

kommunikationsmetoden, dvs. media. Visionen bör genomsyras igenom alla kommunikationskanaler 

som företaget använder sig av. Till exempel är det viktigt att visionen är synlig på företagets hemsida. 

Kommunikationen av en vision är inget mindre än en sales pitch, som är ett sätt att fånga möjliga 

klienters uppmärksamhet genom några övertygande meningar. Man vill alltså få de anställda att tro på 

orden och vidarebefordra dem till andra.
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3.3 Vision och strategi 

Nanus (1996) säger att visionen är en nödvändig förutsättning för strategisk planering i ett företag. 

Kaplan & Norton (2005) går ett steg längre och menar att visionen och strategin i ett företag ligger så 

pass nära till hands att det kan kallas ”strategisk vision”. Ett företags strategi kan klargöras genom att 

visionen tydliggörs. Syftet med en strategisk vision är att försöka alliera och binda organisationen 

samman till en helhet eftersom det skapar fokus och koordination även bland företag som är oerhört 

komplexa. Det blir lättare att identifiera och inse den samverkan som präglar företaget, även om 

organisationen är stor. 

En tydlig strategisk vision effektiviserar alltså företaget (Kaplan & Norton, 2005). Därmed inte sagt att 

en vision som inte är tydlig stjälper organisationen helt och hållet. Men om de anställda som arbetar 

närmast kunderna och med de processer som skapar värde för intressenterna, inte är medvetna om 

företagets vision eller strategi, blir det mycket svårt för dem att hjälpa företaget fungera på ett önskvärt, 

effektivt sätt. För att förhindra att detta sker menar författarna att varje företag bör ha en mindre 

avdelning som kontinuerligt arbetar med att kommunicera och utveckla den strategiska visionen. 

3.4 Spelar visionen verkligen någon roll? 

Sidhu (2003) frågar sig om ett teoretiskt verksamhetsmål, som en vision, verkligen påverkar företagets 

prestation. Författaren menar att den tes som funnits bland akademiker som säger att ett teoretiskt 

verksamhetsmål skulle påverka företags resultat, har förblivit en slags tro snarare än verklighet. Det 

saknas nämligen empiriska bevis som bekräftar detta. Det behövs mycket mer forskning kring ämnet för 

att kunna länka verksamhetsmål och prestation samman, en länk som Sidhu (2003) inte funnit i sin 

forskning. 

Mer forskning skulle bidra till bättre förståelse för förhållandet mellan företags verksamhet, strategi och 

prestation. Dessutom skulle utökad forskning kring ämnet förbättra ledningens förtroende bland 

anställda på företag, genom att de kan skapa visioner och strategier som har empiriskt underlag. Det kan 

i sin tur motivera medarbetarna på ett än mer effektivt sätt om de ser att det finns empiriska tester som 

säger att det faktiskt fungerar i verkligheten. 
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3.4 Organisationer och isomorphism

“Informally, an isomorphism is a kind of mapping between objects, which shows a relationship between 

two properties or operations. If there exists an isomorphism between two structures, we call the two 

structures isomorphic.”

        (www.wikipedia.com, 2009-05-19, 20:59)

Isomorphism är ett begrepp inom algebran, som ovan förklarat betyder en slags kartläggning på objekt 

som visar en relation mellan två egenskaper. Om två objekt är isomorfiska måste alltså det som är sant i 

ena objektet även vara sant i det andra. 

Isomorphism har även förklarats av företagskännare. DiMaggio & Powell (1983) förklarar varför 

företag har en tendens att likna varandra, exempelvis i organisationsstrukturen. Författarna har valt att 

fokusera på varför det finns ett mönster av homogenitet inom organisationsformer och praktik. 

DiMaggio & Powell (1983) skriver att det koncept som bäst förklarar processen av homogenisation i 

organisationer är isomorphism. Författarna refererar till Hawleys (1968) beskrivning av isomorphism: 

processen som tvingar en enhet i en population att efterlikna en annan enhet då båda står inför samma 

villkor i omgivningen.  

De menar att organisationer utsätts för påtryckningar av yttre faktorer som skapar isomorphism, alltså 

liknande form. DiMaggio & Powell (1983) har fastställt att det finns tre typer av isomorphism: coercive, 

mimetic och normative isomorphism. 

Coercive isomorphism är, enligt Nicolaou (1999), en ism som förklarar varför företag sällan väljer att 

skapa en unik struktur och innehåll som inget annat företag har. Nicolaou (1999) menar att det finns 

extern press på företag att anpassa sig efter regler och praxis som anses vara viktiga i den industrin de 

befinner sig i. Denna typ av isomorphism uppstår eftersom t ex staten, regeringen och olika myndigheter 

kräver av organisationer att de ska följa vissa lagar, vilket leder till att företagens egna regler kan likna 

varandras. Pressen som läggs på företagen kan alltså vara formella som nämnt ovan, men den kan också 

vara informell som kraven som sätts av samhället, t ex att företag ska värna om miljön etc. 

Nicolaou (1999) skriver att mimetic isomorphism också kan kallas för ”follow the leader”. Mimetic 

isomorphism är en annan typ av isomorphism som uppmanar imitation. Författaren nämner att den är 

driven av önskan att minska risk och osäkerhet, försäkra överlevnad och uppnå legitimitet genom att 
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välja och försöka efterlikna system som används av de mest framgångsrika medlemmarna i den 

industrin. Ännu en orsak till den här typen av isomorphism är organisationers ovisshet som ofta 

resulterar i imitation. 

DiMaggio & Powell (1983) skriver att en ”modeled” organisation (en organisation som har imiterat) gör 

inte detta med avsikt att kopiera någon annan. Författarna menar att det händer att företag imiterar 

varandra just för att det kan vara bekvämt och det är ett enkelt sätt att ta del av vissa faktorer utan att de 

själva behöver anstränga sig.  

Vidare förklarar DiMaggio & Powell (1983) att normative isomorphism baseras på press på 

professionalism hos företag. Författarna framlägger två orsaker till normativ isomorphism: 1) grunden 

av en formell utbildning som sätts av specialister på universitet; 2) ökningen av professionella nätverk 

som tillåter nya metoder att sprida sig snabbt i organisationer. DiMaggio & Powell (1983) understryker 

att den förstnämnda orsaken kan vara den mest betydelsefulla av de två. Författarna menar att det är här 

akademiker lär sig de metoderna och beteenden som de sedan tar med sig till företagen och därefter 

praktiserar. Universitet och yrkesutbildning institution fungerar som viktiga grunder till de 

organisationella normer bland chefer och deras anställda. Vidare nämner författarna att det är vanligt att 

metoderna för arbete på ett företag, som befinner sig inom en viss industri, sällan varierar eller 

förändras. Detta beror på att företag oftast väljer att rekrytera yrkesmän som har en särskild utbildning, 

tidigare har jobbat inom den industrin eller som har vissa arbetsmetoder. På så sätt ändras inte dessa 

normer, utan förblir orörda.
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4. EMPIRI

I detta kapitel finns presentation av de företagen som har deltagit i undersökningen. Sedan 

sammanställs intervjuerna, som har genomförts med anställda på varje företag, för att ge läsaren en 

uppfattning av de svar som författarna har baserat resultaten på.

4.1 Presentation av företagen 

4.1.1 NCC 

Vision: ”Att vara det ledande företaget i utveckling av framtidens miljöer för arbete, boende och 

kommunikation.” (www.ncc.se, 2009-05-01).

Nordic Construction Company (NCC) är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsföretag. Företagets 

historia tar vid 1987, då företaget Nordstjernan AB börjar köpa upp aktier i byggbolaget ABV, Armerad 

Betong Vägförbättringar (www.ncc.se, 2009-05-01). Redan då fanns det egna byggbolaget Johnson 

Construction Company (NCC) i Nordstjernan. Under slutet av 1980-talet ökar Nordstjernan sin 

aktieandel i ABV för att till slut förvärva samtliga aktier. Namnet NCC tog form, och rent juridiskt 

bildades NCC-koncernen 1989. 

Idag finns ca 20 000 anställda på företaget och verksamheten bedrivs huvudsakligen i Norden men även 

i Baltikum och till viss del i Tyskland. Företaget utvecklar och bygger bostäder, kommersiella 

fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar, anläggningar samt övrig infrastruktur. NCC 

bistår även med insatsvaror för byggproduktion, t ex kross och asfalt. Man ansvarar även för beläggning, 

drift och underhåll av vägar. 2008 var omsättningen 57 miljarder kronor.

Utöver visionen har NCC utvecklat ett antal värderingar som ska fungera som stöd till visionen 

(www.ncc.se, 2009-05-02). Dessa värderingar är ärlighet, tillit och respekt. De grundläggande 

värderingarna påverkar hur NCC förhåller sig till andra och varandra, alltifrån styrelse, ledning och 

anställda. Varje chef inom sitt ansvarsområde är skyldig att se till att såväl medarbetare som 

affärspartners är medvetna om dessa värderingar och att de verkligen efterlevs. Överträdelser som anses 
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vara allvarliga och upprepade leder genast till åtgärder, t ex om någon av NCC’s affärspartners bryter 

mot företagets värderingar avbryts samarbetet.  

Av de tio som intervjuades vid NCC arbetar fyra av dem vid personalavdelningen och resterande sex 

personer vid ekonomiavdelningen. 

4.1.2 Setra AB

Vision: ”Setra arbetar globalt och är en prioriterad partner för de mest krävande kunderna inom 

bygghandel och industri. Setra är känd som en drivande kraft i utvecklingen av en ökad träanvändning 

och bidrar därmed till en hållbar samhällsutveckling.” (www.setragroup.se, 2009-05-02.)

Setra AB är Sveriges största träindustriföretag och en ledande aktör i Europa (www.setragroup.se, 2009-

05-02). Företaget erbjuder träbaserade produkter till bygghandel och industrikunder. De driver 

verksamhet på ett 20-tal platser runt om i Sverige. Produktionen består till mesta dels av sågade och 

hyvlade trävaror, men företaget erbjuder även konstruktionslösningar i limträ och färdiga hus. 

Sammanlagt finns det cirka 1400 anställda i hela koncernen och omsättningen 2008 var fem miljarder 

kronor. 

Setra AB har en vision som mer eller mindre klargör företagets identitet, till exempel att de är en 

prioriterad partner för krävande kunder. Den nämner även att företaget är/ska vara en drivande kraft i 

utvecklingen av en ökad användning av trä. Trots att visionen är två meningar lång och samtidigt 

beskriver företagets verkliga syfte så får den begränsad plats på företagets hemsida, www.setragroup.se. 

På hemsidan går det att hitta till företagets vision, som finns under en särskild flik. 

Samtliga sex personer som intervjuades vid Setra AB arbetade vid företagets kundtjänst.

4.1.3 Manpower 

Vision: ”Att vara ledande när det gäller att skapa och leverera de tjänster som gör våra kunder till 

vinnare på en föränderlig arbetsmarknad.” Utöver visionen har Manpower tre värderingar – personlig, 

kompetent och innovativ, som även de presenteras på företagets hemsida.  (www.manpower.se, 2009-

05-03) 
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Manpower är ett bemanningsföretag och är en av de tio största arbetsgivarna i Sverige 

(www.manpower.se, 2009-05-03). Genom företagets olika verksamhetsområden – uthyrning, 

rekrytering, outsourcing, jobbförmedling och hälsa – ger Manpower arbete åt cirka 20 000 personer om 

året. Företaget grundades 1953 och gick då under namnet Stockholms Stenografservice. Affärsidén då 

gick ut på att hyra ut kontorspersonal till företag för att på så sätt hjälpa dem lösa tillfälliga behov. 

Under kommande årtionde växte såväl företaget som branschen, och 1989 blev Teamwork (som 

företaget bytte namn till) Sveriges största bemanningsföretag. Sju år senare, 2006, gick Teamwork ihop 

med Manpower och bildade tillsammans ett av världens största bemanningsföretag. Manpower har 

femtio kontor runt om i Sverige och 2007 omsatte de 6,5 miljarder kronor. 

Samtliga sex personer som intervjuades på företaget arbetade som studenthandläggare. 

4.2 Sammanställning av intervjuer 

Utifrån de svar som erhållits vid intervjuerna har mönster försökt identifieras. Olika mönster har därför 

påträffats vid de olika företagen. 

4.2.1 NCC

Vid huvudkontoret i Solna intervjuades totalt tio personer, fyra från personalavdelningen och sex vid 

ekonomiavdelningen. Av de tio tyckte åtta att den interna kommunikationen var medelmåttig och två 

tyckte att den fungerade bra. Vid andra frågan menade sex av respondenterna att vad NCC står för och 

vad de vill uppnå med sin verksamhet klargörs i samband med företagets tre värderingar – ärlighet, tillit 

och respekt. Ingen av de intervjuade på NCC kunde berätta om företagets vision. 
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Figur 3: ”Empirisammanställning, NCC”

Gällande den interna kommunikationen så tyckte fem av de intervjuade att den var viktig, men att den 

fungerade medelmåttigt. Istället menade de att information bäst spreds i fikarummet eller i korridoren. 

På frågan vad NCC står för och vad företaget vill uppnå med sin verksamhet var det sex personer som 

nämnde värderingarna. Enligt dessa sex personer är värderingarna centrala i organisationen och 

genomsyrar hela verksamheten och är inte något som bara står på pappret, utan de efterlevs verkligen 

förtydligade en av respondenterna vid personalavdelningen. Samtliga sex menade att värderingarna var 

något som det talades tydligt och ofta om, särskilt vid interna möten, utbildningar och konferenser. Den 

generella uppfattningen bland de sex som nämnde värderingarna var att de allra flesta på företaget var 

medvetna om värderingarna och vikten av demeftersom det talades om dem så ofta. Syftet med 

värderingarna är att ge guidelines för hur anställda i organisationen ska förhålla sig till varandra och till 

andra, något som enligt respondenterna fungerade väl. 

Ingen av de tillfrågade vid NCC var så pass bekant med visionen att de kunde berätta om den, nio av 

dem kände inte ens till den eller hade aldrig hört talas om den. En person sade sig känna till den, men 
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hade svårt att berätta något om den. Två av de intervjuade nämnde återigen NCC’s värderingar och 

menade att det var en del av visionen. 

4.2.2 Setra AB 

Sammanlagt intervjuades sex personer per telefon från kundtjänstavdelningen på Setra AB. 

Sammanställningen av intervjuerna som utfördes på Setra AB visar en klar motsatt bild av empirin som 

samlats från de två andra företagen. Vid den första frågan som ställdes upplevde författarna att de 

anställda kände misstycke om hur den interna kommunikationen fungerar i företaget. Av de sex 

personerna som intervjuades tyckte endast en att kommunikationen fungerar bra, medan de resterande 

ansåg att den fungerar dåligt eller medel. 

Även vid den andra frågan om vad de ansåg att företaget står för och vill uppnå med verksamheten, 

svarade Setra ABs anställda med svar som av författarna anses vara konkreta. Svaren handlade mycket 

om, som angivet i tabellen, att sälja, tjäna pengar och att kunna erbjuda den servicen som uppskattas av 

kunderna. Ingen av de anställda hade alltså något att säga om företagets mål i industrin. 

När författarna till uppsatsen ställde frågan om de kände till företagets vision, fick de ett rakt ”nej” av 

samtliga respondenter. Författarna gav även de svaranden en chans att försöka nämna något ledord i 

visionen, men även då fick man inget svar utan de anställda hade inga som helst uppfattningar om vad 

företaget strävar efter i marknaden.
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Figur 4: ”Empirisammanställning, Setra AB”

4.2.3 Manpower 

Vid Manpowers huvudkontor i Stockholm intervjuades sex personer, samtliga anställda som 

studenthandläggare. Samtliga ansåg att den interna kommunikationen fungerade bra i företaget, även om 

några ansåg att den alltid kunde förbättras. På frågan vad Manpower står för och vill åstadkomma med 

sin verksamhet, svarade fyra av de sex företagets värderingar; personlig, kompetent och innovativ. De 

fyra respondenterna menade att värderingarna formade en grund av hur företaget vill uppfattas men 

också hur anställda ska bemöta varandra och kunder. 

Samtliga som intervjuades kunde berätta om visionen, en av dem återberättade den ordagrant. De övriga 

fem kände inte till visionen så pass bra att de kunde återge den ord för ord, men vad de sa visade att de 

kände till tillräckligt för att berätta om den. Alla sex respondenter vid Manpower menade att vision och 

värderingar tog stor plats i företaget och fick stor uppmärksamhet. Någon sa att Manpower är ett 

värderingsstyrt företag, och det har märkts av mer och mer under senare år. Visionen kommunicerades 
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mycket och ofta, inte bara från ledningen utan även bland anställda på respektive avdelningar eftersom 

den utgjorde ett naturligt inslag i det vardagliga arbetet på företaget. 

Figur 5: ”Empirisammanställning, Manpower”

Vid besöket hos Manpower då intervjuerna genomfördes observerades tavlor på företagets väggar där 

visionen och värderingarna stod skrivna. Enligt vår kontaktperson fanns likadana tavlor på samtliga 

våningsplan och i alla mötes- och grupprum. 
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Figur 6: ”Exempel på en tavla på Manpowers huvudkontor”

4.3 Sammanställning av intervjuer, totalt
Majoriteten (elva stycken) ansåg att den interna kommunikationen på företaget de arbetade på fungerade 

medel, medan nästan lika många (nio stycken) ansåg att den fungerade bra. På frågan vad företaget står 

för svarade tio personer de värderingar som deras respektive företag har utformat. Då värderingar anses 

vara grund till utformningen av en organisations vision har andra svar kategoriserats som ”annat”. 

Sex personer av 22 intervjuade kunde berätta om företagets vision, samtliga av dessa sex anställda vid 

Manpower. Anställda vid NCC kunde inte berätta något om visionen, utan fokus låg istället på 

värderingarna. Vid Setra AB nämndes varken vision eller värderingar. 
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Figur 7: ”Total sammanställning av empiri”

I och med detta erhålls siffror som säger att 73 % av respondenterna var omedvetna om eller missförstod 

företagens visioner. 
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5. ANALYS OCH TOLKNING

Syftet med kapitlet är med hjälp av teorier tolka och analysera erhållen empiri.

5.1 Kommunikation  

Som tidigare nämnt i teorikapitlet är kommunikation ytterst nödvändig då man ska förmedla sin vision. 

Det är ledarens uppgift att se till att kommunikationen fungerar effektivt, dessutom är det viktigt att det 

ofta pratas om visionen och att den kontinuerligt upprepas för att den verkligen ska nå de anställdas öron 

och medvetenhet. Repetition och regelbunden påminnelse är nyckeln till full medvetenhet bland de 

anställda. 

Därför blir den interna kommunikationen väsentlig vid undersökning huruvida anställda känner till 

företagets vision eller ej. Majoriteten av de anställda vid NCC tycker att den interna kommunikationen 

fungerar medelmåttligt och de känner inte till visionen. Detta kan bero på bristfällig kommunikation 

från ledningen, men det kan också bero på att ledningen väljer att prioritera kommunikation av något 

annat än visionen. Ett företag kan ha mycket god intern kommunikation, men att kommunicera just 

visionen ligger kanske längst ner i högen bland andra prioriteringar. Därför kan vi inte säga att ett 

företag som har exemplarisk intern kommunikation automatiskt har god förmedling av visionen, allt 

beror på vad ledningen vill satsa på att kommunicera. 

Bland anställda på Setra AB ser vi att de flesta tycker att den interna kommunikationen har brister och 

ingen av dem känner heller till företagets vision. Då ingen av respondenterna vid Setra AB kände till 

visionen så pass väl att de kunde berätta om den, kan vi anta att visionen inte kommunicerades alls av 

vare sig ledning eller annan personal. Om visionen inte förmedlas alls, spelar kommunikationens 

kvalitet inte någon roll. 

Samtliga vid Manpower kände till företagets vision, de tyckte även att kommunikationen fungerade bra 

på företaget. Företaget är ett exempel på hur god kommunikation kan leda till ökad medvetenhet av 

visionen. Även om visionen inte förmedlas ansikte mot ansikte varje dag så finns olika medel att 

påminna de anställda om den, t ex tavlorna på Manpower med vision och värderingar utspridda över 

hela företaget. Det är också en typ av kommunikation. Ledningen behöver inte tala om visionen varje 

dag, den kan ändå finnas i det vardagliga arbetet. Precis som teorikapitlet konstaterade, kan upprepning 
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och repetition öka anställdas medvetenhet om visionen, och där fyller tavlorna på Manpowers väggar 

den dagliga repetitionen. 

Kommunikation i företag förekommer på flera plan. Även om det är ledningens roll att i första hand 

informera och meddela visionen och dess betydelse, kan de inte dagligen tala om visionen för samtliga 

medarbetare. Därför blir det viktigt att visionen implementeras på ett sätt att det blir naturligt för de 

anställda att ständigt påminnas om vad företaget står för. Att se visionen och värderingarna varje dag på 

papper i stora format ökar inte bara sannolikheten att de anställda ser och uppfattar den, det ökar också 

sannolikheten att de anställda ska inse vikten av visionen. 

5.2 Värderingar 

Enligt figur 2, ”Five step visioning sequence” finns fem element som är nödvändiga då en organisation 

bygger upp sin vision. Värderingar är grunden, och de ska vara punkter som bygger företagets identitet. 

Värderingarna inkluderar hur människor behandlar varandra och vad som är viktigast i företaget. I och 

med att värderingarna ligger som grund för verksamhetens organisation, är vikten av dem stor. 

Värderingar som missuppfattas av anställda torde leda till missuppfattningar gällande företagets vision, 

vilket leder till att värderingarna är minst lika viktiga som visionen på ett företag då de hör samman. 

Anställda vid NCC talade om företagets värderingar. En värdering är inte detsamma som en vision, men 

likheter finns. Yukl (2006) sade i teorikapitlet att en vision ska fungera som en bas i företaget för att 

påminna om vad som är viktigt i organisationen och hur intressenter ska bemötas. Visionen ska fungera 

som en guide och stöd vid beslut samtidigt som den ska vara generell nog att tillåta kreativitet. Den ska 

inte vara komplicerad utan rak och enkel. Värderingar kan också fungera som guideline och syftet med 

NCC’s värderingar är att de ska fungera som just guidelines för hur anställda i organisationen ska 

förhålla sig till varandra och andra intressenter. 

Då flertalet respondenter nämnde värderingarna flitigt, antogs de faktiskt spela roll för företagens 

uppbyggnad av vision och företagets identitet. Anställda vid både NCC och Manpower gav företagets 

värderingar som svar på frågan vad företaget stod för. Respondenterna på NCC menade att 

värderingarna kommunicerades mer och oftare än vad visionen gjorde, vilket gjorde att deras åsikt var 

att värderingarna var viktigare än vad visionen var. Även på Manpower nämndes värderingarna, och de 

anställda också kunde berätta om visionen. Båda företagen har lyckats med att förmedla och 

implementera värderingarna bland anställda, vilket tyder på att den delen av den interna 
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kommunikationen har fungerat. Som teorikapitlet nämnde så ger gemensamma värderingar inom 

företaget en klar bild av vad de anställda tillsammans försöker skapa och värderingarna är en del av 

identiteten. 

I teorikapitlet nämnde Yukl (2005) att en visions syfte är att underlätta för företag genom att inge hopp 

om en bättre framtid och att hårt arbete kan motiveras med anledning av framtiden. Visionen hjälper 

också till att samordna personer, beslut och agerande som sker på olika platser i organisationen. Kanske 

är det värderingarna som står för denna del hos NCC. Vad är det som säger att endast en vision kan 

samordna personer, beslut och agerande? Enligt undersökningen som genomfördes hos NCC kan vi se 

att värderingarna till viss del samordnar personer eftersom majoriteten av de intervjuade kände till 

värderingarna och nämnde dem. 

Respondenter vid Setra AB nämnde ingenting om värderingar. Kontaktpersonen vid företaget kände inte 

till om företaget ens hade några uttalade värderingar då vi efterfrågade dem eftersom de inte finns på 

företagets hemsida. Att företaget inte hade några värderingar ger indikation på att de inte heller har 

särskilt stor nytta av sin vision eftersom värderingarna anses ligga som grund i byggandet av en vision. 

5.3 Vision

Av samtliga 22 intervjuade kunde endast en person sitt företags vision utantill (studenthandläggare vid 

Manpower). Övriga fem respondenter vid Manpower kunde berätta om visionen medan resterande 

sexton personer på NCC och Setra AB inte kunde säga något om den. En anledning till att varför 

anställda vid Manpower kände till visionen så pass bra är troligtvis de tavlor som presenterar 

Manpowers vision och värderingar. De anställda ser dem varje dag, och även om de inte medvetet läser 

dem varje gång de passerar dem finns de ändå djupare i medvetandet än vad visionen annars skulle göra 

genom att bara finnas där. Dessutom är det svårt för läskunniga vuxna människor att välja vad vi ska 

läsa om vi ser ett ord eller några meningar, läsandet sker ofta per automatik. 

Enligt kontaktperson vid Manpower finns dessa ”visionstavlor” uppsatta över hela kontoret på 

Klarabergsgatan i Stockholm. De många tavlorna och dess utspridning ger inte bara anställda möjlighet 

att läsa dem, det ger även indikationer på vad som är viktigt i företaget. På så sätt kan ledningen 

förmedla fler budskap än ett, inte bara företagets vision och värderingar, utan också att man tycker det är 

viktigt att anställda är medvetna om dem, därför finns det så många tavlor på så många ställen. 
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Anställda vid Setra AB kände inte till visionen alls. Enligt figur 2, ”Five step visioning sequence” ligger 

värderingar till grunden då en vision utformas, och eftersom ingen av de anställda kände till 

värderingarna i företaget (oklart om de ens existerar i Setra AB) är resultatet inte särskilt förvånande. 

Varför har Setra AB valt att ha en vision som de aktivt inte kommunicerar? Detta leder in på DiMaggio 

& Powells (1983) teori om hur företag imiterar varandras organisationsstruktur. 

5.4 Isomorphism

Kaplan & Nortons (2005) undersökning visade att 95 % av företagens anställda inte förstår, missförstår 

eller är omedvetna om visionen. Utifrån uppsatsens undersökning erhålls ett resultat som säger att 73 % 

av respondenterna vid NCC, Setra AB och Manpower också missförstår eller är omedvetna om visionen. 

Utifrån detta kan man fortfarande fråga sig varför företag väljer att ha en vision när den kommuniceras 

så ineffektivt och när den inte präglar de anställdas vardagliga arbete. 

DiMaggio & Powells (1983) nämnde hur företag tenderar att efterlikna varandra i strukturen och i 

praktiken. Företag kan alltså utsättas för extern press på hur deras verksamhet ska se ut för att de ska 

uppfattas som seriösa aktörer i marknaden. Man kan därför säga att organisationer måste ha visioner och 

andra motiverande fraser, och deras identitet ska kunna associeras med dessa ord. 

Om det antas att isomorphism är anledningen till att företag skapar visioner, kan man säga att mimetic

och normative isomorphism är de typerna av isomorphism som spelar roll här. Det är lätt hänt att ett nytt 

företag i en viss industri tar sig en närmare titt på sina konkurrenter för att skapa en liknande ”image” av 

sig själva, man kan alltså erbjuda det konkurrenterna erbjuder och lite till. Kanske skapar därför företag 

sin vision eftersom andra företag i samma bransch har en. Det är alltså här mimetic isomorphism

kommer in i bilden; företag härmar varandra för att inte ha några brister i sin uppbyggnad av 

organisationen. En sådan handling drivs av önskan om att minska risk och osäkerhet; företagen vill 

försäkra sin överlevnad genom att efterlikna andra framgångsrika organisationer. 

Även normative isomorphism är något som förekommer ofta i företag; denna typen av isomorphism är 

näst intill oundviklig. En organisation består av allt ifrån outbildade arbetare som har ett visst arbetssätt, 

och akademiker vars arbetssätt kan präglas av den kunskapen som de tar med sig från universiteten. 

DiMaggio & Powell (1983) menar att t ex utbildade marknadsförare har läst i kurslitteraturer att en 

vision är viktig för ett företag, därför väljer de att skapa en vision för det företaget de bygger upp från 

grunden. Därför kan man säga att universiteten också har en hand i strukturen i organisationer. 
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Detta leder oss till frågan: är det så att företag skapar visioner just för att andra företag har dem? Eller 

spelar dem verkligen någon roll? Ett förenklat svar hade varit att företag väljer att ha visioner för att 

härma andra företag, men visionskapandet är antagligen djupare och mer betydelsefullt för företaget än 

så. Visioner kan alltså någonstans i organisationers historia ansetts vara effektiva och därför har företag 

valt till det i sina egna organisationer. Tyvärr är det alltför lätt hänt att historien glöms bort.

Dock visar denna uppsats att visioner inte är så effektiva som företag anser att de är. Som Sidhu (2003) 

förklarar så är ett teoretiskt verksamhetsmål snarare än tro än en verklighet. Företag vill alltså tro att 

visioner är viktiga just för att det är en struktur som deras konkurrenter använder sig av, men 

uppenbarligen bryr sig vissa företag om visionen mer än så. Om man ska utgå ifrån denna uppsats 

resultat att 73 % av de anställda inte känner till visionen kan man konstatera att om företagen har lagt 

ner resurser på att kommunicera den, har det varit förgäves. Med detta i åtanke och även 

isomorphismteorin kan man fråga sig om det vore mer effektivt för företag att skapa en individuell 

struktur istället för att imitera varandra, då detta uppenbarligen inte är effektivt för dem.  



34

6. SLUTSATS 

I detta kapitel kommer, med hjälp av föregående diskussion, uppsatsens problemformuleringar att 
besvaras. 

Kaplan & Nortons (2005) undersökning visade att majoriteten av företagens anställda är omedvetna 

eller har svårt att förstå organisationens vision. Även denna uppsats har fått liknande resultat då 73 

procent av respondenterna inte kunde berätta om sitt företags vision. 

Det är svårt att dra slutsatsen att en vision inte har någon nytta i företagen och att den borde elimineras 

bara för att anställda inte känner till den tillräckligt väl för att kunna berätta om den, vilket inte heller är 

syftet med uppsatsen.. 

Värderingar var något som ett flertal anställda kände till i de företagen som har värderingar, det vill säga 

Manpower och NCC. Det kan vara mer effektivt för företagen att satsa på att skapa värderingar som är 

korta nog att de anställda kan minnas dem och finna mening i dem. Det företag bör undvika är att ha 

visioner som är långa och som innehåller komplicerade ord som inte har någon direkt mening för de 

anställda. Dessutom är kanske inte en vision är nödvändig att känna till om värderingarna istället kan 

uppfylla visionens syfte. Värderingar kan också bekräfta företagets identitet. 

Författarna till uppsatsen ställde sig även frågan varför företag väljer att skapa visioner när de inte satsar 

på att kommunicera dem fullt ut. Med hjälp av teorin om isomorphism drogs slutsatsen att företag ofta 

ställs i svåra situationer när de ska besluta om organisationens struktur och identitet. Det är möjligt att 

företag imiterar andra framgångsrika företag, dels på grund av riskminskning men även av osäkerhet. 

Det finns, med stor säkerhet, företag som har förstått vikten av en vision i organisationen och som 

kommunicerar den så pass väl och effektivt att den spelar roll i de anställdas vardagliga arbete och att de 

finner mening i den. Men som både teori och empiri har visat i denna uppsats är det mer effektivt att 

undvika långa meningar och ord i visionen och istället satsa på enstaka ord som t ex Manpower och 

NCCs värderingar. 
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6.1 Förslag till vidare studier

Som tidigare nämnt hade det varit intressant att breda ut undersökningen genom att inkludera flera olika 

avdelningar inom respektive företag, och kanske även att ha med fler företag. En undersökning med fler 

respondenter ger givetvis högre trovärdighet och hade gett författarna mer sanningsenliga resultat. Det 

hade varit intressant att jämföra medvetenhetsnivån av anställda längre ner i hierarkitrappan med chefer 

och VD:n som har höga positioner i företagen. I en sådan undersökning hade man fått en uppfattning om 

visionen spelar roll för dem som har i uppgift att kommunicera den och kanske till och med varit med 

och skapat den. 

Värderingarna som författarna fick som svar från respondenterna var ett oväntat resultat i denna uppsats. 

Författarna var alltså inte medvetna om att värderingarna spelade större roll än visionen på två av tre 

företagen. Men detta kan användas till framtida forskares fördel genom att göra en jämförande studie 

mellan visionen och värderingarnas roll i organisationen. 
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Intervjuer med anställda på NCCs kontor, Vallgatan 3, Solna  2009-05-07
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8. BILAGOR 

Bilaga 1 – Intervjuguide

1. Vad är viktigast för dig i ditt vardagliga arbete? 

2. Hur fungerar den interna kommunikationen på företaget?

3. Vad står företaget för? Vad vill företaget nå med sin verksamhet?

4. Kan du berätta om företagets vision?


