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Alla känner väl till den lite slitna metaforen om 

stenhuggarna som får frågan vad de arbetar 

med? ”Jag hugger sten” svarar den ena barskt 

och fortsätter hugga. Den andre svarar med 

entusiasm: ”Jag bygger en katedral”

Skillnaden kan ligga i personlighetstyper och 

olikheter mellan medarbetarnas förmåga att 

motivera sig själva och hur man förhåller sig 

till omvärlden, men vi påstår att det till största 

del beror på att för den ena, han som bygger 

en katedral, har man förklarat och visualiserat 

sitt sin vision helt enkelt. 

Hur ser det ut hos er? Bygger ni katedraler 

eller hugger ni sten?

Vart är ni på väg?
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När ni formulerar er vision kan följande frågor vara till hjälp 

Hur ser er framtid ut? Vart ska ni ta vägen? Varför? Kan ni få alla i 

organisationen med på samma övertygelse?

• Här följer några konkreta tips;

• En äkta vision beskriver syftet med verksamheten, den ska svara på

varför företaget/organisationen finns och vad ni vill bidra med.

• Var tydlig med ert budskap så att alla förstår vad som menas

• Formulera er så enkelt och slagkraftigt som möjligt. Den skall tända

människors tankar motivation och energi.

• Försök att formulera visionen utifrån vilken nytta organisationen vill

göra

• Tänk också på att en riktigt bra vision ska säga något om hur företaget,

organisationen och de enskilda medarbetarna ska bete sig för att den

ska uppfyllas.

1. Sätt en vision och sälj in den
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De räcker inte med att ni vid ett tillfälle talar 

om visionen och sedan återgår i det 

vardagliga operativa. Ni måste hitta ett sätt 

att leva er vision och övergripande målbild. Ni 

måste hela tiden fortlöpande ställa er frågan 

om det ni gör och utvecklar stämmer överens 

med visionen.

Det finns omfattande forskning som stödjer 

oss i påståendet att i långsiktigt 

framgångsrika företag finns alltid en vision 

som fungerar som riktmärke. 

Låt oss förtydliga, med ett exempel på en 

vanlig formulering som inte riktigt uppfyller 

kriterierna för en vision ”Vi ska vara en 

ledande aktör inom vår bransch om tio år” 

Det är inte en vision utan ett strategiskt mål. 

och upprepa

En av de i särklass bästa exemplen på en 

riktig vision och som bevisligen fungerat är 

”Att skapa en bättre vardag för de många 

människorna”. Ni vet vems det är.

Har du koll på vad du kan göra för 

att öka förtroendet i företaget?

I det här blogginlägget delar vi med 

oss av några tips!
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Vanliga problem med mål och målstyrning är följande;

• Medarbetarna upplever att målen är svåra att

begripa

• Att de inte följs upp tillräcklig ofta eller bra

• Att de inte känns relevanta eller meningsfulla för

den verksamhet man är en del av

• Att de är för många

• Att olika mål motsäger varandra

• Eller att de inte existerar över huvudtaget

2. Sätt mål och bidra till
motivation

Forskningen på mål är omfattande och visar att mål är ett 

mycket effektivt verktyg för att motivera och engagera, 

främja trivsel, minska stress, samt påverka resultat och 

prestationer. Arbete med och mot mål, under rätt 

förutsättning och tillämpade och formulerade på rätt ökar 

prestationer och välbefinnande. 

Men det kanske inte fungerar optimalt i alla företag och 

organisationer? 

Om man inte vet vart man ska är det 
ingen idé att skynda sig
Nalle Puh

”



Det framkommer ofta att chefer och medarbetare tycker 

det är svårt och inte riktigt vet hur de ska jobb med mål. 

Man är osäker på hur man ska gå till väga för att få det att 

fungera bra i praktiken.

Vi rekommenderar att ni utgår ifrån visionen. Visionen är 

långsiktig och kan brytas och göras kvantifierbar och mer 

greppbar. Det kan vara till stor hjälp för att övertyga de 

som inte ”köper in” på saker så lätt. Människor är olika och 

behöver olika mycket tid på sig för att processa eller kliva 

på tåget. 

1. Övergripande vision, ej tidsbunden
2. En definition av vad ni vill ha uppnått om fem år.
3. En definition av de viktigaste målen på tre års sikt.

De strategiska målen ovan skall sedan brytas ned på 
aktivitet och individnivå och användas i ledarskapet. 
Medarbetarna sätter tillsammans med sin närmaste chef 
individuella mål och följer upp dessa på ett strukturerat 
sätt. I målen kan exempelvis fokus läggas på hur varje 
enskild medarbetare kan utvecklas samt vilket ansvar och 
handlingsutrymme medarbetaren har. 
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Var noga med att varje medarbetare har 
dokumenterade mål. Följ upp målen löpande, 
inte bara en gång per år vid 
medarbetarsamtalet. Mål behöver vara 
levande och var inte rädd för att justera målen 
om det visar sig behövas. Ge tydlig 
återkoppling och förklara hur exempelvis lön 
och måluppfyllelse/prestation hänger 
samman. 
Genomför regelbundet kortare 
avstämningsmöten. Prata med din 
medarbetare om hur arbetet mot 
medarbetarens mål går, vilka hinder som 
finns för att målen ska uppfyllas samt vilka 
förändringar som är nödvändiga. Använd 
mötena som ett tillfälle när du kan ge 
konstruktiv återkoppling till medarbetarna och 
glöm inte att ge beröm när medarbetaren 
gjort något bra.

3. Ge feedback

Feedback är mycket viktigt och 
kan tjäna flera ändamål:

• Det ger tid till att stanna upp och
utvärdera sitt arbete.

• Man blir medveten om vilka faktorer som
bidrog till framgång och kan upptäcka om
man håller på att köra i diket eller åt fel
håll.

• Feedbacken kan också hjälpa till att
justera eller fastställa nya mål, vägleda
aktiviteter

• Systematisk feedback främjar också ofta
en högra grad av engagemang.

Tänk på att fira delsegrar och framgångar. Tänk också på att pengar inte är enda 
drivkraften Det är en del i ekvationen men ett erkännande om gott utfört arbete motiverar 
de flesta mer. Ta gärna reda på vad som motiverar och driver de enskilda individerna

Charlotte
Markering
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Är ni intresserade att läsa mer om 

kopplingen mellan mål och 

engagemang?  I det här blogginlägget 

kan ni läsa mer om strategin som 

levande dokument 

Mer läsning

https://goalenvision.com/sv/article/11-slacker-er-ledningsgrupp-fortfarande-brand/
https://goalenvision.com/sv/article/11-slacker-er-ledningsgrupp-fortfarande-brand/





