
Making profitable companies more profitable  1



Making profitable companies more profitable  2

FÖRÄDLA 



Making profitable companies more profitable  3

Församling  ≠  Företag



Making profitable companies more profitable  4

and ACTING 



Making profitable companies more profitable 

FÖRÄDLA



Making profitable companies more profitable  6

Församling ≠ Företag 
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INSPIRATION 

TILL FRAMGÅNG 
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Good is Great Worst Enemy
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Frågan i Good To Great

Kan ett ”vanligt” företag bli ett  
mästarföretag och i så fall hur? 

eller  

Hur kan samt vad är ”hemligheten”  
bakom att vissa företag tar klivet från 

medelmåttighet till mästarklass?
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Vad finns i den 
svarta lådan? 

Bra 

resultat

Resultat i  
mästarklass
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• Femårigt forskningsprojekt (1996-2001) 
• 1435 företag på Fortune 500-listan från 1965-1995 
• 30 års tidshorisont (inga startups) 
• 11 företag gick från “Good to Great” 
• Great definieras som en aktieavkastning minst tre gånger 

högre än index under en 15-årsperiod 
• Good-to-great företagen parades ihop med jämförbara 

företag som inte tog “steget” (benchmarking-metodik) 
• Tillvägagångssätt: intervjuer med VD, styrelser m fl; finansiell 

analys, årsredovisningar, böcker, artiklar mm; analys av 
ägarsidan, teknikutvecklingen inom branschen mm 

• Syftet med studien var att finna “eviga principer” för   
framgångsrikt företagande 

Studien Good to Great
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• Ledarskap på nivå 5 

• Först vem… Sedan vad 

• Möt den bistra verkligheten 

• Igelkottskonceptet 

• Kultur präglad av disciplin 

• Teknik som accelerator 

• Svänghjulet

+ Minor Findings och Guldkorn

Seven Major Findings
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DISCIPLINERADE 
MÄNNISKOR

DISCIPLINERAT 
TÄNKANDE

DISCIPLINERAD 
HANDLING

Ledarskap  
på nivå 5

Först vem… 
Sedan vad

Möt den bistra  
verkligheten

Igelkotts- 
konceptet

Kultur präglad 
 av disciplin

Teknik som  
accelerator

UPPBYGGNAD

GENOMBROTT

Svänghjulet
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Studien sammanfattas av ett ramverk som bygger kring  
tre områden av disciplin:  

• ”disciplinerade människor”,  
• ”disciplinerat tänkande”,   
• ”disciplinerad handling”.  

Ordet ”disciplin” tolkas och ska förstås som att konsekvent 
och insiktsfullt hålla fast vid, utveckla och praktisera de 
affärsmål, arbetssätt och enkla principer som 
framgångsrikt företag grundar sig på. 
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Ledarskap på Nivå 5

Samtliga GtG-företag hade ledarskap på nivå 5  

under de avgörande omvandlingsåren.
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Professionell vilja Personlig ödmjukhet
Skapar lysande resultat, en tydlig 
katalysator i förvandlingen till 
mästarklass.

Har en auktoritativ ödmjukhet, undviker 
offentligt beröm, skryter aldrig.

Uppvisar en orubblig beslutsamhet att 
göra vad som än måste göras för att 
åstadkomma det bästa långsiktiga 
resultatet, hur svårt det än är. 

Agerar med stillsam, lugn 
beslutsamhet, förlitar sig i huvudsak på 
inspirerande normer, inte karisma för 
att motivera

Sätter som mål att bygga upp ett 
bestående mästarföretag och nöjer sig 
inte med mindre än så.

Kanaliserar sin ambition i företaget, 
inte i sin självkänsla och skapar 
förutsättningar för efterträdaren att göra 
företaget ännu mer framgångsrikt i 
nästa generation.

Ser i spegeln, inte ut genom fönstret för 
att fördela ansvar för dåliga resultat 
och skyller aldrig på andra människor, 
yttre omständigheter eller otur när det 
går dåligt.

Ser ut genom fönstret, inte i spegeln, 
för att fördela äran för företagets 
framgång – på andra, yttre 
omständigheter och tur.
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Först vem…  
sedan vad
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• GtG-ledarna inledde omvandlingen med att först få rätt  
  människor att hoppa ombord (och fel människor att stiga av)  
  och kom sedan fram till vart färden ska gå. 

       Frågorna om ”vem” kommer före besluten om ”vad”   
       (före vision, strategi, organisationsstruktur och taktik) 

• Besättningen är viktigare än destinationen 
➢ rekrytera rätt folk 
➢ disciplinerade människor 
➢ ”vem” går före ”vad” 
➢ självmotiverande människor 

       “Great vision with mediocre people still produce mediocre results.”
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• GtG-ledarna är principfasta, inte hänsynslösa, när det  
  gäller beslut som gäller människor. Tre enkla regler för    
  hur man tillämpar principfasthet vid beslut om människor: 

➢  om du tvivlar, anställ inte personen 
➢  när du vet att du måste byta ut någon – agera direkt 
➢  låt dina bästa medarbetare ta hand om de största  
     möjligheterna, inte de största problemen  

• GtG-ledarna insåg tre enkla sanningar: 
➢ börjar man med ”vem” istället för ”vad” är det enklare  
    att anpassa sig till en föränderlig omvärld 
➢ om rätt människor är med försvinner en stor del av  
    problemet med att motivera och leda människor 
➢ om man har fel människor med, spelar det ingen roll om       

        man hittar rätt väg 
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Möt den  
bistra verkligheten
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• GtG-företagen inledde sökandet efter vägen till mästarklass  
  genom att möta den bistra verklighet de befann sig i. 

• Stockdale-paradoxen - central för att nå mästarklass 

• Att skapa en miljö där sanningen kan få höras,                   
  kräver fyra grundläggande element:  

• led genom frågor, inte genom svar (jfr Covey) 
• skapa dialog och debatt, inte tvång 
• genomför kritisk analys utan att lägga skulden på någon 
• skapa ett system med röd flagg, som förvandlar  
  information till information som inte kan ignoreras 

Behåll övertygelsen 
att du kommer att 
segra i slutändan, 
oavsett svårigheterna.

    OCH 

 samtidigt

Möt den bistra 
verkligheten i din 
nuvarande situation, 
oavsett hur den ser ut.
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Igelkottskonceptet
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Enkel och kristallklar idé som växer fram ur en  
djup förståelse av snittet mellan cirklarna: 
  
1) Det man kan bli bäst i världen på 

• och det man inte kan bli bäst på 

2) Det som utgör kärnan i företagets affärsmodell 
• insikt om hur på effektivast möjliga sätt kunna generera 

bestående och stabila kassaflöden och lönsamhet 

3) Det företaget brinner för 
• fokus på sådant som väcker lidelse/passion 
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• Finna det egna igelkottskonceptet är en iterativ,  
  och ofta tidsmässigt utdragen, process. 

• I genomsnitt tog det ungefär 4 år för GtG-företagen att              
identifiera ett igelkottskoncept 

• Igelkottskonceptet är inte ett mål, en strategi eller en  
  avsikt, utan en insikt (insiktsmodell) 

• GtG-företag satte upp mål och strategier utifrån insikt,  
   medan jämförelseföretagen gjorde det utifrån kaxighet. 

• För att förstå företagets ekonomiska affärsmodell ska man  
  identifiera det nyckeltal som har enskilt störst inverkan. 
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En kultur präglad 
  

av disciplin
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• Bestående resultat i mästarklass kräver en kultur med  
  disciplinerade människor som handlar disciplinerat, och  
  som närmast fanatiskt står fast vid de tre cirklarna  
 (följer igelkottskonceptet). 

•  I en kultur med disciplin finns en dubbelhet som: 
➢ kräver att medarbetarna håller fast vid ett konsekvent system 
➢ ger frihet och ansvar inom systemets ramverk 

• Kultur präglad av disciplin handlar ej bara om handling utan 
➢ om att finna disciplinerade människor som  
    tänker disciplinerat (tanken) 
➢ och som därefter övergår till disciplinerad handling 

• ”Sluta göra”- listor är viktigare än ”att göra”-listor 
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Teknik som accelerator
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• GtG-företagen använde teknik som accelerator (gaspedal) 
   för att öka farten, med det var inte tekniken som startade  
   förändringen  

• Teknik i sig är aldrig en primär grundorsak till vare sig  
   mästarklass eller tillbakagång. 
  
•  GtG-företag undviker teknikflugor och att haka på  
   trender, och ändå blir de pionjärer när det gäller att ’    
   använda omsorgsfullt utvald teknik 

•  Frågan som måste ställas inför ny teknik är om tekniken  
   passar ihop med igelkottskonceptet. 

• Krypa, gå och springa, effektivt även vid stora teknikskiften
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Svänghjulet
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• Hållbara förvandlingar följer ett ”förutsägbart” mönster med 
➢ uppbyggnadsskede (följt av) 
➢ genombrott. 

  Det är som att snurra på ett svänghjul – krävs mycket för att få    
  det i rörelse men till slut får man upp farten och når genombrottspunkten. 

• Oavsett slutresultatet gick GtG-omvandlingen aldrig i ett  
  slag. Det fanns ingen enstaka avgörande händelse, inget  
  storslaget program, ingen otrolig innovation, ingen enstaka 
  tursam händelse, inget mirakelögonblick.  

• GtG-omvandlingar uppfattas ofta externt som dramatiska  
  och revolutionära medan de internt betraktas som  
  organiska och kumulativa processer.  
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”Det går inte att dissekera det här och dela upp allt i små lådor 

 och på faktorer, eller identifiera någon enskilt ögonblick där allt  

föll på plats eller någon stor händelse. Det var en hel mängd  

sammanhängande delar som fogades till varandra.” (sid 197)

Citat som sammanfattar
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Svenska exempel?
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RÄTT FÖR OSS ? 
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FÖRETAG INRIKTNING
Abbot Laboratories Sjukvårdsprodukter

Circuit City Detaljhandel - kapitalvaror
Fannie Mae Hypotekslån

Gilette Co Förbrukningsartiklar
Kimberly-Clark Corp Pappersbaserade konsumentprodukter

Kroger Company Stormarknader
Nucor Corp Ståltillverkning

Philip Morris Cos Inc Tobaksföretag
Pitney Bowes Avancerad kontorsutrustning

Wahlgreens Co Drugstores

Wells Fargo & Co Bank

De 11 GtG-företagen
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Nivå  
5-Ledare

Skapar varaktig mästarklass genom en         
paradoxal blandning av                                
personlig ödmjukhet och professionell vilja

Effektiv  
ledare 

Katalyserar engagemang till kraftfull strävan     
efter en tydlig och övertygad vision,                     
stimulerar till högre prestationsnivåer

Kompetent 
chef

Organiserar människor och resurser i en 
effektiv strävan efter i förväg fastställda mål

Bidragande 
lagmedlem 

Bidrar med sin egen förmåga till att gruppens      
mål uppnås och samarbetar effektivt                    
med andra i gruppmiljö

Skicklig  
individ

Bidrar produktivt med talang, kunskap,     
kompetens och goda erfarenheter

Nivå 1 - 5



Making profitable companies more profitable 

Disciplinerad

Noggrann

Envis

Bestämd

Flitig

Exakt

Samvetsgrann

Systematisk
Metodisk

Krävande

Gedigen

Fokuserad

Konsekvent

Plikttrogen

Ansvarskännande


