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FÖRORD 
 
Jag vill passa på att ge ett stort tack till de människor som på olika sätt varit delaktiga till 
denna uppsats. Jag känner stor ödmjukhet till ledning och medarbetare på Helmia som 
öppenhjärtigt berättat om företaget och sin arbetssituation. Jag känner respekt för mina 
handledares kunskaper; Tuula Bergqvist och Jonas Axelsson som hjälpt mig hålla fokus och 
varit viktiga bollplank i den pågående processen. Jag beundrar min familj, mina nära och kära 
för deras tålamod då jag i både tanke och tal varit allt annat än i nuet.  
 
Tack! 
 
 
 
Karlstad vårterminen 2007 
 
Linda Olsson 



 3

SAMMANFATTNING 
 
Denna C-uppsats beskriver företagskulturen i företaget Helmia. Företagskultur är det du 
känner när du kliver in på ett företag, det är medarbetarkåren, de människor som arbetar 
tillsammans. Det handlar om de normer och värderingar som finns i företaget. Kultur finns 
alltid, men den kan vara mer eller mindre medveten och mer eller mindre utvecklad. Att mäta 
företagskulturen är att skrapa på ytan, att se under det direkt synliga.  
 
Syftet med min studie var att empiriskt undersöka företagskulturen mellan orterna 
Sunne/Torsby och Karlstad. Anställda på ett serviceföretag som Helmia är en ovärderlig 
resurs. Helmia bil har verksamheter på flera orter i Värmland och avståndet från ledning till 
anställda är geografiskt utspritt.  
 
Jag har utgått från Johnson & Scholes modell om organisationens samlade kultur som 
beskriver olika påverkansfaktorer. Utifrån min teoretiska analys har jag gjort en modell som 
utgör ramen för mitt teoriavsnitt och som också ligger till grund för mina 
undersökningsfrågor; Rutiner och ritualer, Organisation och styrning Makt och ledarskap, och 
den sista är Medarbetarskap och samarbete.  
 
För att kunna jämföra företagskulturen Sunne/Torsby och Karlstad har jag gjort kvalitativa 
intervjuer med medarbetare på respektive orter. Först genomfördes en orienteringsintervju 
med Stig-Olov Walfridson, en av grundarens söner som är ansvarig för bland annat 
verkstäderna inom Helmia. Därefter intervjuades Lars-Erik Walfridson som är företagets VD 
och också son till grundaren. Efter intervjuerna med ledningen, alltså Stig-Olov och Lars-Erik 
Walfridson genomfördes ytterligare fem intervjuer med anställda på Helmia. Min ambition 
var att intervjua personer med stor variationsbredd och jag har därför gjort ett strategiskt urval 
på orterna Torsby, Sunne och Karlstad. Respondenterna har varit anonyma för ledningen. 
Resultatet av min undersökning har analyserats utifrån Strauss och Corbins analysmetod av 
kvalitativ data. Jag har i min analys kommit fram till fyra temaområden; Ett växande företag, 
Företaget och medarbetaren, Personalpolitik och Volvo och kunden. 
 
Resultatet visade att företagskulturerna skiljer sig åt mellan Sunne/Torsby och Karlstad och 
att de jämförande orterna har olika förutsättningar. Medarbetare påverkas av olika faktorer 
som förklarar företagskulturen på arbetsplatsen. Det geografiska avståndet mellan de olika 
arbetsplatserna är avgörande för implementering av företagets grundvärderingar. Andra 
påverkansfaktorer är också hur interkommunikationen fungerar, hur man rekryterar, vilka 
kunskaper anställda har om grundaren, typ av ledarskap och uppfattningar av detsamma. Krav 
från Volvo- Göteborg och Helmia påverkar också företagskulturen och hur mål för 
verksamheten uppfattas av anställda.  
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1 INLEDNING 
 
I det här inledande kapitlet redogörs bakgrunden till mitt val av uppsatsämne, en kort 
inledande förklaring om Helmia och mitt syfte med undersökningen. I nästa kapitel redovisas 
en mera utförlig berättelse om Helmia och dess grundare.  
  
Bakgrunden till denna uppsats var det egna intresset för företagskulturer. På senare år har 
begreppet företagskultur fått ett större utrymme när man talar om företags liv och framgång. 
Det finns vinster för ett företag att arbeta för en god företagskultur. Berit Juhl som arbetat 
med personalfrågor på landstinget i Värmland berättade för mig att sjukfrånvarotalen var 
generellt låga i Helmia. Helmia är med i en större undersökning om långtidsfriska företag som 
Karolinska institutet genomför. Efter samtalet med Juhl ringde jag till Karolinska institutet 
och pratade med en person som var ansvarig för undersökningen. Man menade att 
sjukskrivningar är ett stort problem i Sverige och man vill sprida kunskap om hur man får ner 
kostnader för ohälsa och långtidssjukskrivningar. Man menade att sättet att organisera, form 
av ledarskap, handlingsutrymme är några faktorer som påverkar arbetsmiljön. Det finns 
många arbetsplatser som är bra. Av dessa företag vill man se och lära - man är på spaning 
efter smarta knep. Forskningsprojekt om hälsa och framtid beräknas vara genomförd och klar 
hösten 2007. I orterna Sunne och Torsby var sjukskrivningstalen särskilt låga, men högre i 
Karlstad. Jag har en förförståelse om att det är en starkare företagskultur i orterna Sunne och 
Torsby och att den är av betydelse för sjukskrivningarna. God trivsel och arbetsmiljö inverkar 
på sjukskrivningarna. Av den anledningen ville jag undersöka företagskulturen i Helmia – 
inte analysera sjukfrånvaro.  
 
Företaget Helmia Bil bedriver bilförsäljning och har bilverkstäder på flera orter i Värmland. 
Företaget hette tidigare Fryksdalens Motor och har funnits sedan 1950-talet. Helmer 
Walfridson och Tage Jansson köpte företaget i mitten på 60-talet och företaget har 
kontinuerligt expanderat då Volvoförsäljning/verkstäder köpts upp.  År 1998 blir Fryksdalens 
Motor Helmia Bil då koncernen Helmia bildas. Året innan hade sammanslagningen med 
Volvo Karlstad ägt rum (Kajsa Jansson bil). Företagets ägs och drivs fortfarande av inom 
familjen Walfridson. 
 
Jag har valt att sammanföra Sunne och Torsby i min studie av två orsaker. Främst för att 
företaget startade tidsmässigt ungefär samtidigt på dessa orter men också för att anonymiteten 
för mina intervjupersoner ska bli så stor som möjligt. 
 
Redan när du kliver in på ett företag möts du av kulturen. Som kund möts man av bra eller 
dålig service. Det är i det fallet ett personligt möte. Det är i företagskulturen man som 
medarbetare får inspiration och hittar arbetsglädje. Det är strukturen på det vardagliga arbetet 
som avgör om företaget blir framgångsrikt.  
 
Företagskulturen inom företag är viktig för företagets framgång, en stark företagskultur ger 
ofta framgångsrika organisationer. Det finns många olika aspekter på vad som påverkar 
arbetsmiljö och ett företags framgång. På senare år har allt mer fokus lagts på att arbeta med 
värde, normer, attityder med mera, det vill säga kulturen i företaget. Det handlar om 
organisation mål och affärsidé. Det handlar också om människor och deras kunskaper, mål  
och personligheter. Hur samverkar och hur kommunicerar man? En annan faktor och viktig 
del i företagskulturen är också ledningens påverkan och hur organisationer styrs och leds.  
(Danielson 2002) 



 7

1.1 Syfte 
 
 
Syftet med studien är att undersöka företagskulturen inom Helmia och se om det finns 
kulturella skillnader mellan orterna Sunne/Torsby och Karlstad.  
 
Hypotes 
 
Helmia Bils företagskultur är starkare i orterna Sunne/Torsby där företaget en gång startade. 
Företagskulturen är inte lika stark och levande i Karlstad som företaget blev sammanslaget 
med för ungefär tio år sedan. 
 
För att kunna uppfylla syftet med undersökningen, det vill säga, se om min hypotes håller, ska 
jag söka svar på följande frågor.  
 
 

•  Vilka attityder, drivkrafter, normer och värderingar existerar i Helmia? 
•  Hur fungerar kommunikationen mellan ledning och medarbetaren? 
•  Vilken personalpolicy finns i Helmia?  
•  Vilka rutiner och ritualer finns i det vardagliga arbetet? 
•  Vilka kunskaper finns hos medarbetare om företagets mål och affärsidé? 
•  Hur är företaget organiserat, vilken struktur?  
•  Beroende på vilken ort man är anställd, finns det skillnader i medarbetarnas 

förhållningssätt till grundare och ledningen? 
•  Finns det områden som handlar om företagskultur som kan förbättras för att skapa 

bättre arbetsmiljö?  
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2 FÖRETAGET HELMIA 
 
I det här kapitlet presenteras först Helmia Bil som företag. Vidare följer en utförlig 
beskrivning av grundaren Helmer Walfridson.  
 
Helmia Bil ingår i Helmiakoncernen. I koncernen finns också Helmia Lastbilar, Toria 
Supermarket, Helmia Motorsport och Helmia Fastigheter. Helmia ägs av Familjen Walfridson 
och Helmia Stiftelsen. Koncernen har en total försäljning på 5,5 miljoner/dag. Det säljs i 
genomsnitt 22 bilar/dag. Helmia Bil styr på ett traditionellt sätt med en VD överst i hierarkin. 
Under Vd finns ”första linjen” det vill säga avdelningsansvariga som arbetar på företagets 
olika orter. Under första linjen finns övriga medarbetare som arbetar med bilförsäljning och 
bilreparationer.  
 
VD för Helmia Bil är grundarens (Helmer Walfridson) näst äldsta son Lars-Erik Walfridson. 
Under VD-posten finns underavdelningar: Verkstads och plåtavdelningar vilka Stig-Olov 
Walfridson (Helmers yngsta son) ansvarar för tillsammans med P-O Petersson. Övriga 
avdelningar är Nya bilar, Begagnade bilar, Biluthyrning (vilken ett av Helmers barnbarn 
ansvarar för), Bildelar och Drivmedel som Lars-Erik Walfridson är ansvarig för. Flera av 
Helmers barn och barnbarnen arbetar eller på annat sätt är verksamma inom koncernen.  
 
Företaget Helmia Bil bedriver bilförsäljning och har bilverkstäder på flera orter i Värmland. 
Företaget hette tidigare Fryksdalens Motor och har funnits sedan 1956. Helmer Walfridson 
och Tage Jansson köpte företaget 1966. Verksamheten började i Sunne men expanderades 
strax till Torsby. År 1997 köper Fryksdalens Motor företaget Kajsa Jansson bil i Karlstad och 
ett år senare bildas koncernen Helmia.  
 
Helmia bils affärsidé: 
Helmia Bil skall, bland bilkunder, vara Värmlands mest eftertraktade företag inom 
bilförsäljning samt försäljning av bilrelaterande produkter och tjänster. 
- Detta förutsätter att varje kund får rätt produkt eller tjänst i rätt tid och till rätt pris. 
- Det förutsätter dessutom att varje medarbetare får rätt förutsättningar att göra ett 
förstklassigt jobb. (www1) 
  
 
 

2.1 Företagets bakgrund och grundaren Helmer Walfridson 
  
Flera av familjemedlemmarna som är verksamma i företaget heter Walfridson i efternamn. 
Jag kommer därför att benämna Helmer Walfridson vid förnamn. Informationen i detta avsnitt  
är hämtat ur boken Kröskongen. (Juhl, B 2007) Boken gavs ut lagom till Helmers 80-års dag. 
Boken handlar om Helmers liv och entreprenörskap. Juhl har varit verksam inom Värmlands 
läns landsting med personal- och utvecklingsfrågor och är en av grundarna till den 
självstyrande arbetsgruppen ”Petra-gruppen1” i Värmlands läns landsting.  
 
Helmer föddes 1927 och är uppväxt i Gräsmark i en syskonskara på tio barn. Helmers bror 
Paul bedrev lanthandel där Helmer 1945 blev föreståndare. Han började sina affärer i tidig 
                                                 
1 Petra är en självstyrande arbetsgrupp och står för: PraktikErfarenhetTeoriRotationArbete.  
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ålder då han bland annat sålde vykort och var hjälpreda till virkesmätaren. Han arbetade i 
skogen i många år och köpte en egen lastbil innan han fyllt 20 år. På 50-talet köpte han en 
rensmaskin för bär och startade företaget Värmlandslingon, vilket fortfarande existerar. 
Helena Bergström som arbetade på renseriet på 80-talet berättar att Helmer under högsäsong 
brukade hjälpa till att bära fram kröslådor (lådor för lingon). Under den hektiska bärsäsongen  
åkte Helmer ibland till korvkiosken och köpte korv med mos till de anställda som arbetade 
sena kvällar. Under samman årtionde byggs också entreprenadföretaget Niwa upp. Niwa 
drevs under många år av Helmers äldsta son Per-Inge. Företaget existerar fortfarande i annan 
ägo. Niwa ägde många stora maskiner och hade många stora arbeten inom vägbyggen, 
kraftstationer mm. Niwa var under 60-talet mycket framgångsrikt men periodvis har det också 
varit ekonomiskt tungt beroende på marknaden. Helmer berättar också att det inte varit 
problem med facken. En gång var det en fråga som gick till central förhandling. Helmer hade 
innan mötet blivit varnad om att fackrepresentanten var en hård förhandlare men 
förhandlingen gick bra. Helmer förklarar också att han aldrig har varit rädd att dela med sig av 
vinsterna i företaget. Långt innan löntagarfonderna började Fryksdalens Motor dela ut 50 
procent av nettovinsten till de anställda. Som bonus anordnades också resor och annat som 
kunde vara bra för arbetsmiljön.  
 
Under perioden händer det också andra viktiga händelser i Helmers liv. Han blir far till fem 
barn mellan åren 1950-1967 och flyttar från Gräsmark till Torsby. I mitten på 60-talet köper 
Helmer Fryksdalens Motor tillsammans med kollegan Tage Jansson. Företaget har försäljning 
och verkstad i Sunne och Torsby. Helmer och Tage hade ett bra samarbete och de hade 
affärsmöte varje måndag. Tage skötte det praktiska med företaget och speciellt under 
bärsäsongen då Helmer var upptagen med Värmlandslingon. År 1988 slutade Tage inom 
företaget, han hade då inte haft en enda sjukdag på alla dessa år.  Tage trivdes bra på företaget 
och känner fortfarande stor samhörighet med företaget. År 1986 byggs och invigs Toria center 
i Torsby med bilförsäljning, verkstad och en minde matbutik. Idag är Helmers yngsta dotter 
ansvarig för Toria Supermarket. Då företaget överlämnas till barnen 1987, bildas Helmia AB 
och samtliga aktier överlåts till barnen. Helmer fick inte ha någon ledande befattning i 
företaget och kan heller inte sitta med som ordinarie styrelsemedlem, men Helmer deltar ändå 
på alla möten. År 1989 övertar Fryksdalen Motor försäljningen i Hagfors och 1996 övertar 
Helmia Volvoförsäljningen också i Arvika och Årjäng. Fryksdalens Motor köper 1997 Kajsa 
Janssons bil i Karlstad och byter då namn till Helmia Bil. År 2000 övertar Helmia också 
Volvoförsäljningen i Karlskoga. Från året 2000 till 2006 sker flera förbättringar inom 
företagets verkstäder. 2005 drabbas Sunne plåtverkstad av eldsvåda men exakt ett år senare 
invigs på samma plats Sveriges modernaste lackeringsverkstad.  
 
När bildandet av Helmiastiftelsen år 2002 bildas skall enligt stiftelseurkunden verksamheten i 
Helmiakoncernens bolag drivas vidare i grundarens – Helmer Walfridson- anda. Lars-Erik 
Nilsson2 skriver inför bildandet av stiftelsen om Helmers affärsmässiga effektivitet att 
utveckla affärer, relationer och medarbetare. Helmer är inte en man av många ord - det är 
resultaten som får tala. 
 
Synsätt som Walfridsonandan (Juhl 2007:103) präglas av: 
 

- att ha ett långsiktigt tänkande i varje beslut för att skapa en förtroendefull 
relation, 

- att alltid hålla vad man lovat, oavsett om det är skriftligt eller muntligt 

                                                 
2 Lars-Erik Nilsson har varit chef för Volvo lastvagnar i Sverige. Han ingår numera i Helmias styrelse. 
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- att ha respekt för varje medarbetare och dennes integritet, 
- att inte binda sig för fasta kostnader men att kunna dela med sig av ett 

upparbetat överskott, 
- att kunna fatta snabba beslut och stå för dem att känna glädje i vad du gör.  

 
Sist men inte minst att låta alla handlingar präglas av sunt förnuft.  
 
Helmiastiftelsen har under åren 2003-2006 delat ut drygt 2.3 miljoner svenska kronor till 
totalt 48 stipendiater. Stipendier har delats ut till exempelvis föreningar, kulturarbeten och 
idrottsutövare.   
 
Lars-Erik Nilsson sammanfattar att Walfridsonandan kännetecknas av affärsmässig 
effektivitet parad med humanism (Humanismen beskriver en livsåskådning som framhåller 
den enskilda människans värde). 
 
Leif Anghammar som var verkställande direktör 1986-89 beskriver Walfridsonandan som att 
familjen är mycket jordnära. Ingen framhäver sig, sätter sig på höga hästar eller har några 
odrägliga rikemansfasoner. Familjen har en fantastisk känsla för personalens betydelse och 
det är inte något trendriktigt floskel utan riktigt äkta. Walfridson värnar om bygd och rötter. 
Ibland har vågade satsningar gjorts i bygder utan tillväxt har förts till framgång genom att 
föregått med gott exempel med att även vara med på ”verkstadsgolvet”. Med detta följer hög 
kundlojalitet från bygden.  
 
Björn Lindborg som numera är styrelseordförande för Helmiakoncernen säger om Helmer att 
han alltid ser till att välja rätt medarbetare, ”han kan ta folk” och får människor att lyssna på 
vad han har att säga. Han menar att Helmer har stenkoll på sin verksamhet och plöjer tillbaka 
vinster i företaget med långsiktiga investeringar. Administration inom företaget är lokalnära 
och alla beslut tas så nära verksamheten som möjligt.  
 
Personalomsättningen är låg, framförallt på verkstäderna i Sunne och Torsby. Maj-Britt 
Johansson som är anställd på Helmia menar att Helmia är en platt organisation. På pappret 
finns formella nivåer men används sällan i det praktiska arbete där all verksamhet bygger på 
förtroende. Det finns möjligheter att utvecklas och gå vidare inom företaget för den som vill. 
Vid nyrekrytering diskuteras eventuella önskemål om utbildning eller annat som kan vara bra 
för individen. I Helmia finns ingen separat personalavdelning och ingen personalchef. Alla 
chefer tar hand om ”sin” personal. Via ledningsgruppen får avdelningschefer checklistor som 
används till exempel vid nyrekrytering så att den anställde ska bli mottagen på ett bra sätt och 
känna sig välkommen till företaget. Chefer och ledning lägger sig inte i detaljer, men 
ledningen förväntar sig att alla ska göra vad som förväntas av dem. Helmer själv menar också 
att det sätts ett stort värde på att personen är ärlighet och att man kan lita på honom/henne.  
 
Helmer tänker också på de anställdas familjer. Sven-Olov ”Nenne” Sahlström som var duktig 
bilförsäljare beskriver till exempel om när han arbetade mycket och hans fru var gravid och 
ofta ensam. Helmer och hans fru Margit tog ofta kontakt med familjen och undrade om det 
var något de kunde hjälpa till med. Nenne berättar detta för att framvisa den omtanke som 
alltid finns från om både anställda och andra medmänniskor. Helmer menar att det är bara att 
tänka på hur man själv vill bli behandlad.  
 
Nils-Erik Nilsson från Göteborg har under många år samarbetat med Helmer och sönerna 
beskriver att det alltid varit ett gott företagsklimat inom Helmia. Helmer har alltid varit mån 
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om god service, både till stora och små kunder och det fortsätter i samma anda med sonen 
Lars-Erik som VD. Det har alltid varit högt i tak på Helmias styrelsemöten och det går att 
skoja om allt. Men det har för den delen inte gjorts avkall på att formalia är viktigt och att det 
administrativa och styrelsearbetet utförts korrekt. 
 
I Värmland kallar man lingon ”kröser”. Företaget Värmlandslingon fyller en central plats i 
Helmers liv. Det har följt honom genom större delen av han yrkesverksamma period och 
många människor känner honom som ”Kröskongen”. Jag har därför valt att benämna min 
uppsats ”Rullar krösan hela vägen till Karlstad”. Där ”krösan” (flera lingon) är metafor för de 
grundvärderingar Helmer med söner står för.     
 
Grundaren är enligt Schein (Bang 1999 kap 5) en av de viktigaste faktorerna för att beskriva 
en organisations kultur. I litteraturen görs ofta hänvisningar till IKEA och Ingvar Kamprad. 
Man menar att grundaren, den man brukar kalla signifikant aktör är av stor vikt när man talar 
om ett företags kultur. I nästa kapitel om företagskulturer redovisas teorier om vad som 
kännetecknar företagskultur följt av olika faktorer som påverkar, utvecklas och har betydelse 
för kulturen i företag och organisationer. 
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3 FÖRETAGSKULTUR 
 
I det här kapitlet redogör jag för de teorier jag valt att behandla i uppsatsen. Det finns 
omfattande litteratur och teorier om företagskultur och jag har begränsat mig till vad jag anser 
vara relevant för min undersökning. Inledningsvis redogörs en övergripande förklaring av 
begreppet Företagskultur. Därefter redovisas företagskulturen i olika teman. Det första temat 
beskriver Rutiner och Ritualer följt av Organisation och styrning, Makt och ledarskap och 
avslutningsvis Medarbetarskap och samarbete. 
  
 

3.1 Begreppet företagskultur 
   
I början av 80-talet började forskarna använda företagskultur som ett sätt förstå och utveckla 
organisationer. Kulturorienterade metoder har dock funnits sedan 1920-talet. I litteraturen 
används begreppen företagskultur och organisationskultur. Under olika perioder har den ena 
eller andra benämningen används mera beroende på vad som har legat i tiden. På 80-talet var 
det mer vanligt att man använde begreppet företagskultur i takt med kunskapsföretagens 
framfart. På 2000-talet fick benämningen konkurrens av organisationskultur då lärande 
organisationer och knowledge management kom i fokus. I Sverige har företagskultur dock 
varit den vanligaste benämningen. Många författare, bland annat Granberg (2003 kap 4) 
använder dessa benämningar synonymt, vilket jag också kommer att göra i min studie.  
 
Bruzelius och Skärvad (2004 kap 12) menar att organisationskultur har att göra med sättet att 
tänka, handla och vara i en organisation. Det handlar om hur organisation löser problem, fattar 
beslut eller befordrar medarbetare, men också hur organisationen kommunicerar med 
varandra. Framgångsrika organisationer har ofta starka kulturer och företagets kultur speglar 
inte bara organisationens liv utan också framgång. Att utveckla en stark organisationskultur 
kan därför vara intressant i syfte att förbättra en organisations effektivitet, vitalitet och 
innovationsförmåga. Ett begrepp som blivit allt mer uppmärksammat är det intellektuella 
kapitalet. (Edvinsson och Malone 1997 kap.2) Det intellektuella kapitalet handlar om att det 
inte bara är det materiella som är grunden till att företag går bra, det handlar också om man 
med information och kunskap omsatt till det vardagliga arbetet skapar värde för företaget. 
Anställdas innovativa förmåga, deras skicklighet och kunskaper, det vill säga humankapitalet 
är en del av företagets värderingar, kultur och filosofi. Strukturkapitalet är det som stödjer 
anställda i deras vardag. Det är till exempel organisationsstruktur och databaser. Det är det 
som finns kvar när personalen gått hem. Det handlar också om kundkapital, det vill säga de 
kundrelationer som utvecklats. Humankapital och strukturkapital utgör tillsammans det 
intellektuella kapitalet. En kultur ska inte bara vara stark, den ska också stödja verksamheten. 
(Bruzelius och Skärvad 2004 kap 12)  
 
Bang (1999 kap 4) menar att forskarna inte varit överens om hur man ska operationalisera 
organisationskulturens innehåll eller kärna. Några talar om normer och värderingar som det 
innersta kulturen, andra forskare använder uttrycket grundläggande antagande för att beskriva 
kulturens kärna. Sociologerna talar om verklighetsuppfattningar för att beskriva en kultur. Jag 
har valt att använda Scheins (1992), förklaring om den innersta kulturen. Bruzelius och 
Skärvad (2004 kap 12) har också använt samma modell. 
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3.1.1 Kulturens lager 
 
Ett företags eller en organisationskultur har många lager och Bruzelius och Skärvad 
(2004:319) som gjort en bearbetning av Scheins (1992) modell menar att den kan liknas vid 
en lök.  
 
 

 
 
Modell 1. Modellen är hämtad från Bruzelius och Skärvad (2004:319) och är en bearbetning från Schein (1992). 
 
 
För att verkligen förstå ett företags kultur måste man tränga bakom det direkt synliga och det 
man känner till. Man måste se under lagren, för att kunna nå till de grundläggande 
antagandena som är det innersta lagret. I det yttersta lagret finns artefakter och är de tydligast 
kulturella uttrycken. De är skapade av människan och förklarar det vi ser, hör, känner då vi 
besöker ett företag eller en organisation. Artefakter kan till exempel vara teknologi, produkter 
eller klädstil. Men det kan också handla om myter, historier, symboler och ritualer. Symboler 
är det vi känner när vi besöker ett företag. (Ashanasy, N M. Wildrom, C P.M. Peterson, M F. 
2000 kap 4) Det första vi möter kan vara företagets logotype eller personal som arbetar i 
företaget. Artefakter är sådant som uttrycker och exponerar ett företags kultur.  Bruzelius och 
Skärvad (2004 kap 12) menar att artefakter är lätta att se men kan vara svåra att förstå. Som 
observatör kan man beskriva vad man ser och känner men inte direkt förklara vad artefakterna 
står för och vad de betyder för företaget eller vilka värderingar och antaganden som skapat 
artefakterna.  
 
Mellan det yttersta lagret, artefakterna och det innersta lagret, grundläggande antaganden, 
finner vi beteendemönster, normer, och organisationens gemensamma värderingar. Det 
sistnämnda förklarar hur organisationen kan hantera olika situationer och hur den löser 
uppkomna problem.  

Artefakter 

Beteendemönster 

Normer 

Värderingar 

Grundläggande 
antaganden 
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Det är dock det innersta lagret som skapar störst värde, men också störst problem eftersom de 
grundläggande antagandena som är djupt rotade och inprogrammerade hos organisationens 
medarbetare. (Bruzelius och Skärvad 2004 319f) Denna inprogrammering gör det lättare för 
ledningen att styra medarbetarna och organisationen. De inprogrammerade värderingarna och 
lösningarna underlättar samförståndet mellan organisationens medlemmar. De grundläggande 
värderingarna förenklar exempelvis kommunikationen i organisationen. Men de gemensamma 
grundläggande värderingarna kan också försvåra för organisationens medarbetare om 
värderingarna behöver ändras. En affärsidé bärs upp av signifikanta aktörer, vilka ofta är 
organisationens grundare eller ledning. Även dominerande idéer är en viktig beståndsdel i 
affärsidén, det vill säga de grundläggande antagandena och gemensamma värderingar. Stora 
företag har ofta en specifikt utformad personalidé. Den förklarar vilken personalpolitik 
företaget har. Exempel på det är IKEA som utåt vill visa sin personalidé som en del av 
marknadsföringen, inleder sin personalidé med ”att ge enkla, ärliga människor möjlighet att 
utvecklas både som individer och i sina yrkesroller /…/”. (Granberg 2003:168) I mindre 
företag finns personalidén oftast ”inbakad” i affärsidén. (Bruzelius och Skärvad 2004) 
 
 

3.2 Organisationens samlade kultur 
 
Efter denna inledning följer nu en redogörelse om de olika teman jag valt att presentera för att 
förklara företagskulturen. Det första temat beskriver Rutiner och Ritualer följt av 
Organisation och styrning, Makt och ledarskap och avslutningsvis Medarbetarskap och 
samarbete. Schein (Bang 1999) menar att grundare och ledaren har stor betydelse hur företag 
och organisationer och dess kultur utvecklas. Jag har därför valt att lägga större vikt vid Makt 
och ledarskapet då jag också har en förförståelse om att grundaren för Helmia, Helmer 
Walfridson, är en stark ledare och en symbol som kan liknas med IKEA och Ingvar Kamprad. 
Jag har gjort en modell inspirerad av Johnsson & Scholes (1984/97), hämtad ur Bakka 2001 
kapitel 5) för att tydliggöra min indelning. Modellen är olika både till form och indelning på 
teman. Hofstede (Bang 1999) och Scheins (2004) sätt att beskriva organisationskulturen har 
också inspirerat mig till modellen. 

 
   
Modell 1.Inspirerad av Johnson & Scholes 1984/97 (Bakka 2001 kap 5). Jag har ändrat modellen för att den ska 
harmonisera med min redovisning om företagskulturer. 
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3.3 Rutiner och ritualer 
 
Rutiner och ritualer handlar bland annat hur företag introducerar nyanställda, eller hur man 
som medarbetare uppmärksammas vid lång tjänst. Det förklarar helt enkelt hur personalfrågor 
hanteras. Var träffas man, vilka rutiner finns eller var man fikar kan vara några frågor som 
förklarar företagskulturen. Företagets historier och myter är andra aspekter som förklarar 
kulturen. Vilken är grundaren, vad har skett under företagets verksamhetstid, vilka traditioner 
finns och har funnits, vilka värderingar existerar etcetera.  
 

3.3.1 Personalidé 
 
Personalidé och personalpolitik är två begrepp som ligger nära varandra i betydelse. 
Personalpolitik uttrycker de grundläggande värderingarna och är en del av företagskulturen 
medan personalidé är en del av affärs- och verksamhetsidén. (Granberg 2003) På senare tid 
har det blivit vanligare att använda begreppet personalidé. Personalidé har stor betydelse när 
man studerar företagskultur eftersom det är den som beskriver företagets relation till 
medarbetare. Den omfattar vilka människor företaget eftersöker, vilken kompetens som 
förväntas, hur personal ska införlivas (introduktion och socialisering). Den ska innehålla vad 
företaget erbjuder (lön, arbetsvillkor, belöningar), hur personal avvecklas och till sist hur 
företagets mål och medarbetares mål stämmer överens och hur det kan uppnås. (Bruzelius och 
Skärvad 2004) Granberg beskriver personalidé enligt Sveiby & Risling (1986):  
 

Ett företags personalidé kan kort beskrivas såsom de uppfattningar man 
har inom företaget beträffande vilken typ av personal som ska finnas i 
organisationen, vilken ålder, utbildning etc som personalen ska ha. I 
begreppet personalidé måste man också lägga in företagsledningens syn på 
rekrytering, utbildning, utveckling och avveckling av personal, dvs det 
som i industriföretag brukar kallas personalpolitik. (Granberg 2003:167) 
 

  
Om en företagskultur och de värderingar som den ger uttryck för ska leva vidare måste  
ritualer och ceremonier förekomma. Marvin Bower (Deal & Kennedy 1985) menar att det är 
varje chefs plikt att tala om för sina medarbetare vad man vill att de ska göra och hur man vill 
att de ska göra det. Som chef har man inte rätt att förvänta sig att medarbetaren ska lista ut 
vad som man menar. De företag som är införstådda med detta dilemma har ofta en stark 
företagskultur. De vet konsten att tala om för människorna hur det vill att de skall bete sig. 
Kort sagt handlar detta om att skapa ritualer och rutiner för sina medarbetares beteende. 
Ingenting är för trivialt för ett företag med en stark företagskultur. Många ritualer och 
ceremonier kan ge sken av att vara en lek men i grunden har de ett seriöst syfte. Att skoja och 
ge diplom till ”Dagens Bragd” kan betyda mer än få en belöning från högsta instans. (Deal & 
Kennedy 1985) 
 
Allt fler företag har också förstått vikten av att bra genomtänkta belöningsmodeller. Hur man 
utformar dem och hur man visar uppskattning i allt från presenter till form av karriäravisering 
är i allra högsta grad kulturuttryck. I undersökningar som gjorts där man frågat medarbetare 
vad de uppskattar mest, lön eller andra förmåner, menar de att lönen är viktig men viktigast är 
trygghet i form av exempelvis pensionsavtal och frisk- och sjukvårdsavtal. (Danielsson 2002) 
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Ett företags affärsidé är ett skal medan medarbetarna är byggstenarna och dessa delar 
tillsammans bildar företaget. Det är sammansättningen av medarbetare som tillsammans med 
ledning, kulturinnehåll och kulturuttryck som utgör hela kulturen. Då är det enkelt att förstå 
att det är av stor vikt vilken man rekryterar. Hur man gör sitt urval och hur man rekryterar är 
ett viktigt strategiskt verktyg. Framgångsrika företag har en tydlig policy när det gäller att 
välja nya medarbetare. Man anställer dem som passar in i helheten. Många företag erbjuder 
hög lön för att få den personal man vill ha. Men man har inom flera företag funnit att där 
policyn varit att skapa hög motivation och engagemang har de anställda istället erbjudits 
flextid, hjälp till bostad och daghemsplats. Man förstärkte också lojaliteten med att utforma 
individuella handlingsplaner för kompetensutveckling. Det finns också en tydlig koppling 
mellan personallojalitet och kundlojalitet. Det är med personalen som kunden skapar ett 
tillitsband. Om medarbetaren slutar på företaget som kunden haft kontinuerlig kontakt med 
och lärt känna, bryts också kundlojaliteten. (Danielsson 2002) 
 
Intern rekrytering har många fördelar. Bland annat uppmanar det både organisationen och 
personalen att inverstera tid och resurser i kompetensutveckling, det är också en drivkraft för 
individerna att bättra på sina prestationer, det ökar tilliten och lojaliteten och företaget kan dra 
nytta av den kunskap äldre och erfaren personal besitter. Till sist minskar också antal fel som 
ofta nybörjare kan begå. Studier har visat att framgångsrika företag i princip aldrig rekryterar 
en högre chef utanför företaget, medan mindre lyckade företag ofta gjorde så. (Ekstam 2002)  
 

3.3.2 Myter och historier 
 
Viktiga personer, grundaren, traditioner och värderingar är betydelsefulla i studier om 
företagskultur. Grundaren är av stor vikt när man pratar om att påverka kulturen. Det är 
grundare som i synnerhet är de viktigaste kulturskaparna i organisationen. De har mest 
kunskap om affärsidén eftersom de har varit med ifrån början. Grundaren förmedlar de 
värderingar de tror på och som sedan styr organisationen. (Bang 1999 kap 5) Danielsson 
(2002) menar att i de organisationer som man medvetet valt att bygga en stark företagskultur 
på goda värderingar skapar en kraft som inte slås ned i första taget. Man är då rustad för 
motgångar på ett mycket bättre sätt än organisationer som byggts utan kulturkraften som ett 
strategiskt verktyg.  
 
Men vad handlar värden eller värdering om egentligen? Brytting (2005) menar att när vi 
pratar om värden i dagligt tal menar vi att värden är föreställningar om vad som är gott eller 
ont – bra eller dåligt. Vi vill ju eftersträva det som är värdefullt. Frihet är bättre än ofrihet, 
effektivitet är bättre än slöseri. När det handlar om värden i förhållandet företag och 
medarbetare är det inte lika enkelt. Företag vill göra ekonomiska vinster medan arbetaren vill 
ha största möjliga frihet. Företag som eftersträvar en homogen företagskultur, bygger den 
oftast på begränsade uppsatta värden, ofta formulerade i policydokument och som sedan 
omsätts i konkreta regelverk. (Brytting 2005) Viktiga värderingar och normer förmedlas 
genom myter, historier och legender som berättas i organisationen. (Bang 1999 kap 4) När 
medarbetare i organisationen samtalar uttrycks ofta hur organisationen fungerar och vad som 
är tillåtet eller inte tillåtet, vad som betraktas som värdefullt eller mindre värdefullt. Också 
humor, språk och jargong bidrar till att upprätthålla kulturen genom att språket återverkar på 
organisationen och hjälper till att definiera medlemmars verklighetsuppfattningar och hur 
omvärlden ska kategoriseras. Nyanställda lär sig med tiden slanguttryck och vad man skrattar 
åt.  
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Jag beskrev ovan att organisationskultur har att göra med sättet att tänka, handla och vara i en 
organisation, om hur en organisation löser problem, fattar beslut eller befordrar medarbetare 
och hur man kommunicerar med varandra. Framgångsrika organisationer har ofta starka 
kulturer. Men Hofstede (Bruzelius & Skärvad 2004 kap 12) menar också att det handlar också 
om ett kollektivt fenomen, det vill säga att skilja ut medlemmarna av en grupp eller kategori 
från en annan. Bang (1999 kap 2) förklarar företagskulturen ur två dimensioner: 
 
Den första dimensionen beskriver kulturer som system med gemensamma idéer, värderingar, 
uppfattningar och betydelser – alltså kultur som kognitiva (tankemässiga) system. Som en 
andra dimension beskriver Bang (1999) kultur som observerbara objekt och händelser i en 
grupp, dess samverkansmönster eller överförda handlingsmönster.  
 
Detta förklarar att dels har de värderingar företaget satt upp stor betydelse och implementeras 
på olika sätt i företaget. Dessa värderingar genomsyrar företaget rent fysiskt genom 
exempelvis information på anslagstavlor och möten. Den andra dimensionen som handlar om 
vad ledning och chefer verkligen gör. Det handlar om kultur som synliga handlingar. Ibland 
brukar man säga ”Walk the talk”. (Bruzelius & Skärvad 2003: 139) Det förklarar exempelvis 
vilka rutiner som finns vid nyanställningar, när medarbetarna går på semester eller vid 
vidareutbildning. Granberg (2003 kap 4) menar också att det är ledningen som personifierar 
företaget. Det finns en styrka om kulturen är integrerad i verksamheten, att de värden 
företaget står för, som exempelvis personalfrågor, tydliggörs i handling men även i skrift. 
Anticimex har till exempel satt sina värderingar på pränt men som egentligen redan har 
funnits i företaget. Dessa värderingar ska genomsyra hela företaget. (Garnberg 2003: 139) 
Utvecklandet av starka företagskulturer är som tidigare nämnts intressant i syfte att förbättra 
en organisations effektivitet, vitalitet och innovationsförmåga. Det betyder att hur företaget är 
organiserat och hur det styrs är betydande för inte bara organisationens liv utan också 
framgång. (Bruzelius och Skärvad 2004 kap 12) Det är oftast grundaren, det vill säga den 
signifikanta aktören som har störst kunskap om affärsidén och som funnits med i 
organisationsprocessen. Jag kommer därför att i nästa kapitel redogöra för olika former av 
organisering och styrning.  
 
 

3.4 Organisation och styrning  
 
Det finns en hel del olikheter mellan organisationer. Ett sätt att kategorisera organisationer är 
att utgå från ägandeförhållandet. Man kan skilja på privat eller offentligt ägda organisationer. 
Privata företag drivs med vinstintresse och konkurrerar på marknaden för att exempelvis sälja 
sina produkter. Offentliga organisationer inrättas för att vara en service i samhället och har 
inget direkt vinstintresse. Vissa offentliga organisationer får heller inte drivas med 
vinstintresse.   
 
I litteraturen finns många förklaringar på vad som definierar en organisation. En förklaring på 
organisation är också nödvändigt för att beskriva hur ett företags styrs. Bruzelius och Skärvad 
(2004 kap 12) menar att det moderna samhället är ett organisationssamhälle. Vi föds i 
organisationer; sjukhus och vi går i skolan och jobbar i olika organisationer. Men Hanson och 
Orban (2002) menar dock att organisationer inte är en skapelse av det moderna samhället, 
utan är snarare en företeelse som varit en nödvändig förutsättning för allt socialt liv. Hanson 
och Orban (2002:90) definierar en organisation på följande sätt: ”En organisation är en 
planmässigt inrättad social enhet som syftar till att uppnå ett eller flera mål”. Denna definition 
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är en enkel förklaring för begreppet organisation. Men den talar om att en organisation är ett 
verktyg för någon eller några som vill förverkliga sina mål. Men själva idén med organisation 
och organisering är ”att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än 
genom individuella ansträngningar”. (Bruzelius och Skärvad, 2004: 25) Man löser alltså 
problem lättare genom ett organiserat samarbete. Organisationer finns till för att reducera 
osäkerhet och detta åstadkoms genom att organisationer är permanenta. Verksamheterna 
organiseras efter rationella principer genom att stora kollektiva resurser samlas i 
organisationerna och genom att delar av omgivningen kontrolleras av organisationer. För att 
en organisation ska lyckas med den yttre kontrollen krävs att den har kontroll över den inre 
organisationen. Den inre kontrollen är nödvändig för att trygga att de anställda använder 
kollektiva resurser så att det motsvarar organisationens mål och att medlemmarna i 
organisationen utför sina antaganden. En organisation har kollektiva resurser och inflytande 
lång utöver vad en enskild individ har möjlighet till. (Hanson och Orban 2002) 
 

3.4.1 Samordning och styrning 
 
Operativ styrning handlar om hur arbetet styrs i vardagen. Utmärkande för organisationer är 
att samarbete är planerad och styrd. I andra fall kan samarbete uppstå spontant. Styrning 
handlar om att påverka medarbetarens agerande och beteende så att denne fattar beslut och 
vidtar åtgärder för att få saker och ting gjorda. Ledaren uppgift är att föreslå och besluta om 
mål och resultat. Att styra innebär att få medarbetare, enskilt och tillsammans göra det bästa 
för organisationen. I en formell organisation finns det en eller flera personer och enheter som 
styr och samordnar beslut. I organisationen vill man målinrikta och samordna verksamheter så 
att det uppstår hög effektivitet. En välstyrd organisation är effektivt målinriktad och effektivt 
samordnad. (Bruzelius och Skärvad 2004 kap 12) 
 
Vertikal och horisontell styrning (lateral samordning) 
Arbetsorganisation beskriver om hur själva arbetet och arbetsprocessen organiseras och har 
fokus på den enskilde medarbetarens uppgifter. Det handlar om samarbete och samspel 
mellan medarbetare, utnyttjande av hjälpmedel, men också av mål för styrning och 
uppföljning av arbete samt normer och kulturer.  
 
Vertikal samordning innebär att de högre nivåerna i en organisation samordnar och 
kontrollerar medarbetarna på en lägre nivå. Faktorer som används är makt, regler och policy 
samt planerings- och kontrollsystem. (Bolman & Deal 1997) 
 
Det vanligaste sättet att koppla samman individens, gruppens eller avdelningens insatser är att 
använda en chef eller förman. Det vill säga att man formellt utser någon att inneha en 
maktposition. De kontrollerar verksamheten med att fatta beslut, lösa problem, hantera 
konflikter, utvärdera insatser och resultat samt att fördela belöningar och sanktioner. (Bolman 
& Deal 1997) Regler, taktiska planer som exempelvis policydokument och standardförfarande 
begränsar handlingsfriheten. Detta bidrar till förutsägbarhet och likhet och styr 
arbetsvillkoren. I huvudsak finns två övergripande synsätt på kontroll och planering. 
Prestationskontroll innebär att man sätter upp specifika resultatmål. Till exempel att 
försäljningen ska öka 10 procent. Denna kontroll både mäter och motiverar. Handlingsplaner 
beskriver hur beslut ska fattas, vad som ska göras och inom vilken tidsram. Handlingsplaner 
fungerar bäst då det är möjligt att mäta hur ett arbete utförs, än att mäta i vilken utsträckning 
målet nåtts. Exempel på detta är hur kunder blir bemötta. (Bolman & Deal 1997) 
 



 19

Inom organisationsteorin är Max Weber (1864-1920) en av de mest kända och är den som 
främst förknippas med byråkrati. Byråkrati är en form av vertikal organisationsstyrning. 
Byråkratins centrala delar som Weber utvecklade handlar om rationalitet och utgick från fyra 
typer av rationaliteter: Traditionell rationalitet, Målrationalitet, Värderationalitet och Karisma. 
Traditionell rationalitet beskriver den kunskap som exempelvis överförs mellan generationer. 
I det moderna samhället ersätts traditionell rationalitet av målrationalitet som avser att ett 
agerande utgår från att vissa målsättningar ska uppfyllas. Det vill säga att ”ändamål helgar 
medlen”, vissa mål är så viktiga att man är beredd att offra något för att uppnå dessa. Däremot 
visar värderationalitet att vissa normer och värderingar alltid måste beaktas och tas tillvara. I 
det sammanhanget med de tre rationalitetsformerna diskuterar också Weber karisma. Karisma 
är en mystisk egenskap som vissa extraordinära individer besitter. Dessa människor kan 
påverka andra människor genom en stark personlig utstrålning och ett övertygande sätt. Enligt 
Weber är det en rest från en traditionell rationalitet som utgör en motpol till det mål- och 
värderationella handlandet. Det är mål- och värderationella som ersätter traditionella 
rationaliteter i det moderna samhället. Byråkratin syftar till att vara teknisk överlägsen andra 
organisationsformer därför att den är exakt, förutsägbar, kontinuerlig och konfliktbefriad. 
(Eriksson-Zetterguist, Kalling, Styhre 2005) Den byråkratiska organisationen är hierarkiskt 
uppbyggd. Den visar en vertikal arbetsfördelning och även hur maktresurser fördelas, ju högre 
befattning desto mera makt. På hierarkin topp är arbetsuppgifterna i regel avgränsade medan 
de på basnivå är relativt specificerade. (Hansen & Orban 2002) 
 
Under många decennier har den byråkratiska organiseringen fått utstå hård kritik för att vara 
stel, ineffektiv och att anställda inom byråkratier inte kunnat utvecklas. Men byråkratin har 
också fördelar. Det är ett rättvist system med bland annat tydlighet i rapportering. Byråkratin 
är också ett system som skapar trygghet som många människor värdesätter.  (Eriksson-
Zetterquist et al 2005)  
 
Bolman & Deal (1997) menar att vertikal samordning ofta är effektiv, men inte alltid. Laterala 
tekniker har därför utvecklats för att fylla det tomrum som saknas hos den vertikala 
organiseringen.  Laterala tekniker är exempelvis samordningsfunktioner, matrisstrukturer och 
nätverksorganisationer. Lateral samordning är snabbare och enklare och är vanligtvis mindre 
formaliserade och mer flexibla än maktbaserade regler och system.  
 
Formella möten utgör den vanligaste formen av samordning i stabila organisationer med god 
översikt. När organisationerna blir mer komplicerade brukar också teknologin bli mer 
sofistikerad och är omgivningen turbulent brukar behovet av lateral kommunikation växa 
mycket snabbt. Arbetsgrupper med specificerade uppgifter skapas när nya problem eller 
möjligheter kräver samordning mellan olika funktioner eller specialiteter. För att öka 
effektiviteten i formella grupper har man utformat samordningsroller eller samverkansenheter 
som använder sig av påverkan och förhandling för att få andra att integrera sina arbetsinsatser. 
För att lyckas med en produkt är det viktigt att medarbetare ägnar en del av sin tid till att 
samverka med andra personer på olika enheter. Exempelvis kan marknadsenheten samverka 
med tillverkansenheten.  
 
Under 1960-talet utvecklades matrisstrukturer. Organisationer med komplex omgivning 
behövde i detalj reglerande samordningsansvar mellan olika nivåer och grupper. På 1980-talet 
blev det allt vanligare med persondator och det blev en explosiv utveckling av datoriserade 
nätverk. Denna utveckling av nya former av kommunikation ersatte ofta vertikala 
samordningsstrategier. Självstyrande nätverk gynnar decentralisering, lagarbete samt 
tvärfuntionella och tvärkulturellt arbete och passar bäst i föränderliga och komplexa 
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situationer. Bolman & Deal (1997) menar att den optimala blandningen av laterala och 
vertikala strategier är beroende av de unika samordningsproblem som finns i varje given 
situation. Vertikal samordning fungerar bäst i en stabil omgivning där uppgifterna är 
begripliga och förutsägbara och likformighet är av central betydelse. Lateral kommunikation 
fungerar bäst i komplexa uppgifter som ska utföras i en turbulent, snabb föränderlig 
omgivning.  
 

3.4.2 Mekanisk och organiska strukturer 
 
Tom Burns och G.M. Stalker ( Bruzelius & Skärvad 2004 kap 13) kom på 1960-talet fram till 
två olika typer av organisationsformer vilka de kallade mekaniska och organiska 
organisationsformer.  
 
Den mekaniska organisationsformen överensstämmer i stort med Webers byråkrati. Den 
organiska organisationsformen är i princip dess motsats.  
 
 

Mekanisk     Organisk  
 
 Blandformer 

 
 
I en mekanisk struktur är arbetsuppgifterna specialiserade och är bestämda av någon högre 
upp i hierarkin och ansvaret är avgränsat.  Samordning sker via chefer och information ges 
vertikalt från högre instans i organisations via order eller rapporter. Lojalitet hos 
medarbetarna sker i form av lydnad.  
 
I en organisk struktur är arbetsuppgifterna allmänna och ansvaret är gemensamt. Samordning 
sker i samverkan i olika riktningar. Information sker via rådgivning och lojaliteten hos 
medarbetarna formas av engagemang. Medarbetare och enheter utför sina uppgifter med 
utgångspunkt i sin kunskap om organisationens överordnade mål. Arbetsmetoder, rutiner och 
befogenheter måste ges möjlighet att ändras kontinuerligt och utvecklas via kommunikation 
och samarbete. 
 
Burns och Stalker drog slutsatsen att det inte finns en bästa organisationsform. Det är 
förändringstakten i en organisations omgivning som avgör vilken organisationsform som 
avgör när en organisation utformas. En organisation är heller inte helt mekanisk eller organisk 
(det är ytterpunkter) utan ligger någonstans mitt emellan. Mekanisk organisationsform passar 
bäst i en stabil miljö och en organisk organisationsform passar bäst i en föränderlig miljö.  
Under 1990-talet upplevdes det allt mer att organisationer behövde plattas till och riva 
organisationspyramiderna och utveckla olika slags nätverksorganisationer. (Bruzelius & 
Skärvad 2004 kap 13) På de sista årtiondena har flera olika organisationsformer uppstått så 
som processorganisationer, projektorganisationer och olika former av nätverk. 
 
Organisationsstrukturen anger vem som gör vad i organisationer och företag. Mål och 
strategier pekar på vad som ska göras och hur det ska ske. Som jag inledningsvis beskrev i 
detta avsnitt handlar styrning om att påverka medarbetarens agerande och beteende så att 
denne fattar beslut och vidtar åtgärder för att få saker och ting gjorda. Ledarens uppgift är att 
föreslå och besluta om mål och resultat. Att styra innebär att få medarbetare, enskilt och 
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tillsammans göra det bästa för organisationen. I nästa avsnitt kommer jag att närmare beskriva 
ledarens påverkan på kulturen.  
 
 

3.5 Makt och ledarskap 
 
Förenklat handlar ledarskap om att få saker och ting uträttade genom andra utan att behöva 
tillgripa tvång. (Bruzelius och Skärvad 2000 kap 14) Ledarskap är en påverkansprocess i syfte 
att få andra människor att frivilligt och helst också engagerat, agera för att uppnå vissa mål. 
Ledarskap handlar således inte om tvång. Författarna definierar ledarskap så här: 
  

  ”Den sociala process genom vilken en person i en organisation influerar andra 
personer i organisationen att nå för organisationen uppsatta mål.” 

 
Ledarskapet har en betydelsefull roll i företagskulturen. Människor med makt och inflytande 
som exempelvis ledare och chefer påverkar kraven som ställs på medarbetare, värderingar och 
inre föreställningar hos personalen. Ledaren är en förebild för medarbetarna och därför finns 
ett starkt samband mellan ledarskap och företagskultur.  
 

3.5.1 Ledningens påverkan på kulturen 
 
Forskning visar att ledarens roll för organisationers utveckling är av stor betydelse (Bang 
1999 kap 5). Schein menar att framförallt grundare men även ledare i stort, har en betydande 
roll för organisationskulturen. Det är de som har mest makt att prägla organisationen med sina 
verklighetsdefinitioner. Det är grundaren som från början har kunskap om affärsidén och har 
en klar uppfattning om hur den ska realiseras. (Bang 1999:84) 
 
Ledarens första uppgift är att skapa förutsättningar för medarbetarna så att de kan 
åstadkomma ett bra resultat. Som ledare ska man i första hand ange mål och riktlinjer för sin 
verksamhet. Konkreta mål ska formuleras, skapa kunskap och förståelse. Tillsammans med 
medarbetarna ska mål omsättas till praktisk handling. (Ekstam 2002:61) Avgörande för 
dagens ledarskap är förmågan att leva som man lär och skapa en tilltalande bild av framtiden 
som alla vill vara med och förverkliga. Det handlar också om att få medarbetarna med sig och 
ge sitt bästa och också att få människor att samarbeta. Ekstam (2002 kap.2) visar fem 
kännetecken för ledarskap i fungerande verksamheter. För det första ska en ledare hålla sig 
informerad och vara deltagande. Framgångsrika chefer bryr sig om hur det går för 
verksamheten men också för var och en av medarbetarna. Han lägger sig i på ett lagom sätt 
och är noga med att inte favorisera någon. För det andra ska ledaren kunna delegera och ge 
medarbetare fria händer. Ledaren lägger sig inte i detaljer. Det handlar inte om att ge helt fria 
händer. Mål och resultat måste hållas, men frihet kring vilka medel var och en använder. För 
det tredje ska ledaren ge stöd och hjälp när medarbetaren frågar efter det. Även utanför 
arbetet, i det privata livet, ska ledaren kunna ge stöd och hjälp. För det fjärde ska en ledare 
vara engagerad och visa intresse. I ledarens organisation är ingen okunnig om de 
gemensamma målen och att ledaren driver verksamheten hela tiden mot dessa mål. Ledaren 
ska vara mån om att medarbetare trivs tillsammans. Och till sist ska ledaren vara öppen, inte 
minst om sina egna misslyckanden. Detta gör att medarbetare lättare kan ta upp egna problem 
och tillkortakommanden. Ingen riskerar att bli bortgjord och dessa ledare är ofta duktiga på att 
identifiera nya arbetsområden och möjligheter. (Ekstam kap 2) 
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I litteraturen finns tydligt fokus på ledarens roll inom företagskulturen. Bang (1999:84ff) 
utgår från Scheins sätt att beskriva om ledarens inverkan på organisationskulturen. Enligt 
Schein är ledare och grundare de viktigaste kulturskaparna, särskilt grundaren eftersom de har 
mest makt att prägla organisationen med sina verklighetsdefinitioner. Grundaren är också den 
som har mest kunskap om affärsidén och hur den ska realiseras. Schein (2004) och (Bang 
1999:84 ff) menar att ledningen påverkar organisationskulturen genom fem kanaler: 
 
  
1. Det ledningen riktar uppmärksamheten mot, kontrollerar och mäter i organisationen. 
Chefer och ledare förmedlar det de tror på. Genom sina antaganden och värderingar förmedlar 
de ut i organisationen det som de tycker är viktigt och intresserar sig särskilt för. Detta kan 
också mätas, kontrolleras, belönas och på olika sätt uppmärksammas. Omvänt kan man också 
tänka på vad de inte vill intressera sig för, vilket också tolkas av organisationens medlemmar.  
 
2. Ledarnas reaktioner på kritiska händelser och kriser i organisationen. 
Om ett företag ställs inför en kris skapar ledningen nya sätt att möta och hantera detta. Nya 
normer och värderingar skapas som påverkar kulturen därför att nya arbetssätt och procedurer 
kommer att implementeras i kulturen. Kriser kan skapa emotionella spänningar för individer 
vilket påverkar att lärandet i organisationer under perioden kan bli särskilt intensiv. 
Sammanslagningar mellan avdelningar eller sammanslagning med andra företag kan utveckla 
kriser. (Danielsson 2002) 
 
3. Medveten rollförebild, vägledning, utbildning och träning.  
Förklarar chefer och lednings synliga sätt att bete sig i organisationen. Vilka arbetsuppgifter 
väljer de att utföra och hur de utförs förmedlar antaganden och värderingar till resten av 
organisationen. Även hur de förhåller sig till medarbetare (kollegor och underordnade) har 
betydelse. Ju mer likartat chefer beter sig i sitt chefskap, desto större påverkan på kulturen.  
Ingvar Kamprad som är grundaren till IKEA har i sin personalidé att sparsamhet är viktigt. 
Han är alltid prismedveten och sparsam till vardags och framhåller det ofta i intervjuer. ”Köp-
slit-och-släng” är inget för IKEA. Slöseri är en dödssynd på IKEA. (Torekull 2006:337ff)  
 
4. Kriterier för fördelning av belöningar och status. 
Genom det formella och informella belöningssystemet lär sig organisationens medlemmar vad 
organisationen värdesätter och vad som bestraffas. Chefer och ledning förmedlar sina 
värderingar, prioriteringar och antaganden genom att konsekvent belöna eller sätta straff på 
beteende som ogillas. De anställda är lyhörda och väldigt uppmärksamma på vad ledningen 
värdesätter och bestraffar. Vilka belönas och på vilket sätt? Vilka får erkännande och hur? 
Och vilka får kritik och på vilket sätt får de den? En typ av formellt belöningssystem är 
exempelvis lönesystem hos Hewlett-Packard och IBM, där anställda får lön efter hur de 
värderas av sina överordnade. Ett informellt belöningssystem kan vara då en överordnad 
spontant berömmer en enskild att denne har gjort ett bra jobb. (Bang 1999:74ff) 
 
5. Kriterier för rekrytering och urval, befordran, pensionering och avsked.  
Ledare och chefer har ofta stort inflytande även på vilka som ska rekryteras. Särskilt i början 
av en organisation framväxt. Därför kan ledarna välja organisationsmedlemmar som passar in 
i organisationen och den kultur som ledarna redan har skapat eller vill skapa. Detta inflytande 
gäller också beslut om befordran, det vill säga när det rör sig om intern rekrytering. Bolman 
och Deal (1997) menar att framgångsrika och starka företag har en tydlig policy när det gäller 
vilka människor de vill ha som medarbetare och anställer bara dem som passar in i helheten.  
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Schein menar att chefen påverkar kulturen genom sitt handlingssätt. Och kanske det viktigast 
är att chefen är en förebild. ”Man gör som chefen gör - inte som chefen säger”. (Granberg 
2003:149)  
 
När organisationen varit igång en tid kan man säga att kulturen skapar och bär fram sina egna 
ledare. Schein menar att kulturen börjar återverka på organisationen så att denna blir 
predisponerad för vissa typer av ledarskap. (Bang 1999 kap 5) 
 

3.5.2 Olika typer av ledare 
 
Det har gjorts många försök att formulera teorier om det mest effektiva ledarskapet. En av 
förgrundsgestalterna inom socialpsykologin var Curt Lewin m.fl som på 1940 och 50-talen 
gjorde en uppdelning i auktoritärt, demokratiskt och låt-gå ledarskap. (Granér 1994) 
 
Auktoritärt ledarskap 
 
Den auktoritäre ledaren är den som bestämmer, styr, ger order och har pretentioner på att veta 
bäst om det mesta, oavsett personalens resurser, erfarenheter och värderingar. Vidare tenderar 
den auktoritäre ledaren att lägga sig i stort som smått i sin brist på tilltro till personalen. Den 
strikte auktoritära ledaren ser människor som okunniga och opålitliga och bemöter därför 
personalen som barn eller tonåringar. Ordning och reda värderas högre än kreativitet. 
Personalens uppgift är att lyda chefen. (Lennéer-Axelson & Thylefors 1991:93ff) 
  
Denna ledarstil var mer vanlig förr. Men numera då vi har fått större kunskap om effektivt 
ledarskap har den nästan helt avvecklats. Istället ser man mer av en ”smygauktoritär” ledarstil. 
I dessa fall lyssnar chefen och inhämtar personalens synpunkter men gör ändå på det sätt 
han/hon tänkt. I arbetsgrupper kan det auktoritära ledarskapet leda till att medarbetarna bli 
osjälvständiga och osäkra, de förlorar initiativförmågan och har svårt att utnyttja det 
beslutsutrymme som de faktiskt har blivit tilldelade. De lyder på ett ytligt plan men blir 
ögontjänare i syfte att undvika bestraffning. Det psykiska trycket under en auktoritär ledare är 
mycket starkt och det finns hos medarbetarna ett behov av att lätta på stämningen. När chefen 
är borta tar anställda tillfället i akt att avreagera sig på olika sätt genom exempelvis ta pauser 
eller ringa privata samtal. (Lennéer-Axelson & Thylefors 1991:93ff) 
 
I sammanhanget är viktigt att påvisa att vara auktoritär är inte det samma som att ha 
auktoritet. Auktoritet kommer med kompetens, självförtroende och skicklighet i ledarrollen 
En arbetsledare bör uppfattas som en auktoritet och det innebär att andra accepterar ledarens 
inflytande. (Lennéer-Axelson & Thylefors 1991:93ff)   
 
Demokratiskt ledarskap 
 
På grund av de grundläggande värderingarna som råder i Sverige är det i allmänhet ett 
demokratiskt ledarskap som påbjuds. Det är våra lagar som vilar på dessa värderingar. Det är 
den demokratiske ledaren som generellt är den mest effektive chefen. Maktdelning och 
medinflytande är nyckelord för ett demokratiskt ledarskap. Man uppträder med trygghet, 
konsekvens, fasthet och tilltro. Han/hon tror att medarbetaren är ansvarfulla, mogna och kan 
tillföra arbetet nyttiga resurser. Den demokratiske ledaren planerar långsiktigt och ändrar i 
regel inget innan denne har diskuterat och motiverat sin ståndpunkt med medarbetare. Prestige 
är inte viktigt för den demokratiske ledaren, han/hon kan erkänna sina fel och misstag utan att 
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för den delen förlora för mycket själkänsla. Han/hon genererar trygghet som underlättar vid 
förändringar i företaget. Det gör att medarbetare är riskvilligare, ett misstag är inte lika med 
katastrof. Det är ”högt i taket” och den demokratiske ledaren ser sina medarbetare som vuxna 
till skillnad från den auktoritära ledaren som inte låter sina medarbetare utvecklas längre än 
att bli lite lagom självständiga. (Lennéer-Axelson & Thylefors 1991:95ff) 
 
Kompetens är viktigt och är nödvändigt för självkänslan och för att kunna agera flexibelt och 
demokratiskt. Ett demokratiskt förhållningssätt innebär inte att inte ledaren aldrig är styrande 
eller fatta enväldiga beslut. Men när den demokratiske chefen så gör, då står han/hon för det 
och urskuldar sig inte. Han/hon är lyhörd för synpunkter och låter sig gärna påverkas men 
vågar också stå på egna ben och vara kontroversiell. Den demokratiske ledaren har oftast ett 
brett register av goda egenskaper så som kunskap inom arbetsorådet, god social förmåga och 
bidrar till ett gott psykosocialt klimat. Om det är en mogen arbetsgrupp är samspelet mellan 
ledaren och arbetsgruppen gott och påverkar varandra ömsesidigt. Det är inte bara ledaren 
som påverkar gruppen, också gruppen påverkar ledaren. (Lennéer-Axelson & Thylefors 
1991:95ff) 
 
Låt-gå-ledaren. 
 
Låt-gå-ledaren låter arbetsgruppen sköta sig själv. Han/hon tar inga egna initiativ utan agerar 
bara när han/hon blir tillfrågad. (Granér 1994) Denna ledarstil uppträder på ett alltför löst sätt. 
Sätter inga gränser och lämnar inga klara besked. Beslutsfattande skjuts ofta upp till på 
framtiden och blir en segdragen process. Låt-gå-ledaren kan växla mellan att ibland också 
vara auktoritär. Det gör det svårt att förutse ledarens reaktioner vilket kan skapa oro i 
gruppen. En låt-gå-ledare har aldrig axlat ledarskapet och saknar ibland helt motivation för 
uppgiften. Han/hon är i många fall en osäker person- tillfälligt eller konstant. En låt-gå-ledare 
kan ha blivit utvald av arbetsgruppen för att han/hon är ”snäll”. Ofta skäms arbetsgruppen utåt 
för sin chef. Medarbetare vill känna sig stolta över sin chef och ha någon med styrka att 
identifiera sig med. Många låt-gå-ledare har inte förmågan att kämpa för sin personal.  De 
sitter passiva på sammanträden och kommer hem med ett ”dåligt byte”. (Lennéer-Axelson & 
Thylefors 1991:97f) 
 
 

3.5.3 Det situationsanpassade ledarskapet  
 
Det är många forskare som gjort försök till det bästa ledarskapet. Det kan vara svårt som 
ledare att vara och fungera på ett sätt. Det finns behov av att kunna vara flexibel för att 
verksamheten ska fungera på ett effektivt sätt. Människor är enskilda individer och har olika 
behov i en föränderlig marknad.  
 
Ett situationsanpassat ledarskap innebär att ledaren anpassar sitt sätt efter arbete, 
gruppsammansättning samt mognadsnivå. Det handlar om att ta hänsyn till gruppens ålder, 
kompetens, motivation och erfarenhet. (Maltén 1997) Ledarskapet är situationsbetingat 
(Ekstam 2002) och innebär att en ledarstil som är framgångsrik i en situation, en tidsålder, 
eller organisation kan leda till en katastrof i en annan tid, situation eller organisation.  
 
Det situationsanpassade ledarskapet ser människan som en komplicerad varelse eftersom hon 
ständigt förändras. (Maltén 1997) Det är viktigt att ledaren klargör varför man ser på 
människan på detta sätt eftersom det påverkar inhämtning av kunskap och utveckling, liksom 
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ledarens val av arbetssätt. En annan viktig aspekt i sammanhanget är också ledarens 
människosyn. Människor blir som de blir betraktade, olika människor ska behandlas olika. Att 
samma människa ska behandlas olika beroende på uppgiftens natur är kanske inte alltid så 
självklart. Men Ekstam (2002) menar att om en medarbetare ställs för en helt ny arbetsuppgift 
behövs troligen en mer dirigerande instruktion. Man pratat om auktoritärt dirigerande 
ledarskap och det demokratiska stödjande ledarskapet som två motpoler och som om det 
demokratiska skulle vara det enda sättet för framgång. Istället anser man numera att det är 
situationen som avgör vilken stil som ska ge framgång. Ett bra ledarskap har en blandning av 
de båda ledarstilarna 
 
En fyrfältsmodell som grundats av Hersey och Blanchard (1988) beskriver ett 
situationsanpassat ledarskap. Modellen utgår från två ledarskapsdimensioner, vilka är uppgifts 
och relationsinriktat ledarskap. Det uppgiftsrelaterade ledarskapet handlar om vilken grad som 
ledaren är engagerad i gruppen och deras arbetsuppgifter. Ledaren är här mest intresserad av 
produktion, styrning, kontroll och kvalitet på resultat. Det relationsinriktade ledarskapet 
handlar om i vilken grad ledaren uppmuntrar, lyssnar, underlättar, klargör och ger socialt 
emotionellt stöd. Ledaren vill påverka det sätt gruppen samverkar och arbetar genom att skapa 
förtroliga relationer vänskap och respekt. I modellen visas fyra tänkbara ledarstilar: 
”delaktighet”, säljande”, ”delegerande, och ”beordrande”.  På den högsta nivån, 
”delegerande”, befinner sig medarbetare som vill och kan arbeta. De klarar sig bra utan att 
chefen lägger sig i. På nästa nivå, ”deltagnade”, befinner sig medarbetare som kan men inte 
vill arbeta. De kräver en ledarstil som delar med sig av idéer och diskuterar med de anställda 
för att öka motivationen. Nästa nivå finns ”säljande”, här vill medarbetaren göra ett bra jobb 
men som inte kan då de saknar färdigheter. Chefen här förklarar sina beslut, men ger också 
sina medarbetare möjlighet att ställa frågor. På den lägsta nivån, ”beordrande”, befinner sig 
medarbetare som inte vill och inte kan utföra ett bra jobb, de är i ett större behov av att bli 
styrda (Se modell 3). 
 
 
 Uppgiftsinriktning 
 Hög  Låg 
 Delaktigt ledarskap  Säljinriktat ledarskap 

Hög 
Används då medarbetarna är 
kompetenta, men ovilliga eller 
osäkra 

 Används då medarbetarna är 
villiga och motiverade, men inte 
kompetenta 

Relationsinriktning    
 Delegerande ledarskap  Orderinriktat ledarskap 

Låg 
Används då medarbetarna är 
kompetenta och villiga och 
kompetenta 

 Används då medarbetarna inte är 
kompetenta, och är ovilliga eller 
osäkra 

  
Modell 3: Situationsbetingad ledarskapsmodell av Hersey och 
Blanchard, hämtad från Bolman & Deal (1997:341).  

 

3.5.4 Den starke ledaren 
 
Max Weber definierar ett karismatiskt ledarskap som ”a certain quality of an individual 
personality, by virtue of which he is set apart from ordinary men and treated as endowed whit 
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supernatural, superhuman, or at least specifically exceptional powers or qualities” (www2). 
Karismatiskt ledarskap legitimeras som att makt baseras på ledarens speciella kvaliteter. Som 
motsats till dagens sätt att se på karismatiskt ledarskap menade Weber att ett karismatiskt 
ledarskap är en relation mellan ledaren och dennes anhängare. Bolman & Deal (1997) menar 
att en individ med hjälp av karisma och dess styrka, energi, politisk skicklighet, verbal 
förmåga och möjlighet att förmedla visioner får eller besjälas med en form av makt som är 
oberoende av andra maktkällor. I massmedia och litteratur står ofta Ingvar Kamprad som 
förgrundsfigur för det starka ledarskapet. Han anses vara en karismatisk ledare för sitt 
framgångsrika företag IKEA. Hans ledarskap har avsatts i forskning, böcker etcetera världen 
över. Man förundras över hans ledarstil, han är urstark, nästan auktoritärt dominant men på 
samma gång lyssnande och följsam. Han går både i täten och kan ställa sig i bakgrunden – 
kapten och demokrat på samma gång. (Torekull 2006:308)  
 

3.5.5 Att leda med hjälp av värden  
 
Värdegrund handlar om vilken företagsetik företaget står för. I värdegrunden ingår ofta 
vision, vilken är skapad utifrån de grundläggande värden och de normer som är byggda på 
grundvärden. Dessa värden måste stämma med medarbetarens och ledarens personliga etiska 
uppfattningar. Helst ska dessa uppfattningar också rimma med den yrkesetik som 
medarbetarna har. Ett värdedrivet företag förutsätter att ledarskapet utgår från de egna 
värdena. Ledarskapet ska grundas på ”tänk” som är företagets värdegrund. För att värdegrund 
ska nå ut krävs tydlighet i kommunikation och att man själv vet vad man står för. Det krävs en 
medvetenhet om vad man sysslar med. (Philipson 2004:29ff) I nästa avsnitt går jag djupare in 
på kommunikation och samhörighet i organisationer, och hur man på olika sätt når fram med 
de värden företaget står för.  
 
Traditionellt sett har man talat om företag i strukturella termer. De anställda har beskrivits 
genom vilken arbetsuppgift de har, hur makt är fördelad, vilka informationsvägar som finns, 
beslutsprocesser, om ekonomiska resultat för företaget och så vidare. Idag blir det vanligare 
att man talar om företag som kulturer, alltså en motsats till det tidigare mekaniska sätt att 
förklara företag. Man har sett att det har varit vinster för företaget att fokusera på gemenskap i 
företaget, på gemensamma övertygelser, normer, traditioner, belöningar, sättet att vara och 
sättet att göra saker på. Även arkitektur har betydelse i sammanhanget (Philipson 2004: 52f).  
 
Sirén och Bürén-Semolson (Juhl 2007) från personalstaben i Värmlands Landsting menar att 
det finns skillnader mellan offentliga organisationer som är politiskt styrda och privata 
företag. Men om man skrapar igenom ytan är det samma grundprinciper och värderingar som 
gäller. Alla inom organisationen ska må bra, göra ett gott jobb och uppnå goda resultat. 
Företaget behöver vara mån om att skapa förutsättningar för medarbetare att utvecklas och 
växa, att arbeta mot tydliga mål, sätta kunden i fokus samt att leverera resultat. (Juhl 2007) 
 
 
 

3.6 Medarbetarskap och samarbete 
 
Information och kommunikation är viktiga frågor för företaget. Kommunicera är nödvändigt. 
Latinets communicare står för att göra någon delaktig. (Sirén & Bürén-Selimson 2005) Alla 
ska veta det de behöver veta för att sköta sitt jobb. Kanaler för att snabb och korrekt 
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informations för anställda har utvecklats med persondatorns framväxt. Det finns inget krav på 
att frågan ska gå till närmast chef, den kan lika gärna ställas till verkställande direktör. 
Kundvård är viktigt och ska prioriteras inom hela organisationen. Sirén och Bürén- Semilson 
(Juhl 2007) hävdar att positiv anda som bygger på relationer, värderingar och klimat har stor 
betydelse för framgångsrika företag. Dagens forskning lyfter fram värdet av positiva 
grundantaganden om varandra i en organisation, att man har tillit, att företaget har kompetens 
att kunna hantera utmaningar eller kriser. Framgångsrikt ledarskap bygger också på en 
grundsyn som handlar om vad varje individ kan bidra med och det handlar om utveckling av 
andra. Ledaren ska vara en förebild för hopp, optimism och mod. En ledare behöver inte vara 
med i alla arbetsmoment i företaget men behöver finnas i bakgrunden och stötta upp på olika 
sätt. Juhl (2007) gör en jämförelse med ett jordnära ledarskap. Där bonden arbetar med det 
jordnära, plöjer sin jord eller kör med hästen i skogen. För att göra ett gott resultat måste 
hästen hållas i tömmen med ett handfast men vänligt grepp, dricka vatten och äta sitt hö och 
den måste vila. Samspelet med hästen är viktigt för slutresultatet.  
 

3.6.1 Kommunikation 
 
Kommunikation handlar om information, men det handlar också om påverkan, tanke, känsla 
och ett sätt att få vår identitet bekräftad. Med kommunikation visar vi att vi reagerar på den 
person vi pratar med. (Nilsson & Waldemarson, 1994:10)  
 

Kommunikation är en process där två eller flera personer skickar budskap 
till varandra och där de visar hur de påverkar varandra, uppfattar sig själva 
och situationen samt vilket innehåll de lägger in i sina budskap. (Nilsson 
& Waldemarson 1994:10) 

 
Kommunikation handlar således inte bara om att ”säga” något till någon annan, det är en 
process som äger rum i ett socialt system där deltagarna har förväntningar och attityder som 
de fått från andra människor och som påverkar de budskap som utväxlas. Vi sänder också 
även information med vårt kroppsspråk och det utväxlas ett budskap.   
 

3.6.2 Hur når man fram med värden till alla i organisationen 
 
Kommunikationen idag måste bli mer inriktad på en mer närliggande kommunikation. 
Människans intresse för budskap avtar med det fysiska, sociala och kulturella avståndet. Då 
ledningen är långt ifrån verksamheten är det svårt att skapa förtroende och tillit. Det betyder 
att kommunikationen med sina närmaste chefer och medarbetare är mycket viktigt. Ibland kan 
det vara viktigare med informationsbladet än den övergripande koncerntidningen. (Högström, 
Bark, Bernstrup, Heide, Skoog, 1999) I tidigare organisationsformer (byråkrati) bestod 
kommunikationen av order. Närkommunikationen var automatisk eftersom arbetet bröts ned i 
små beståndsdelar och medarbetare viste exakt hur arbetet skulle utföras. Numera talar man 
mera om helhetssyn, motivation och engagemang samt om delegerat ansvar och befogenheter. 
Detta kräver kommunikativa chefer som kan bryta ned helheten till den egna nivån och att få 
medarbetare att se sin plats i helheten och hur de bidrar till helhetsresultatet. Ledare behöver 
leda sin organisation i rätt riktning genom att bryta ned mål och vision. (Högström mf 1999) 
Danielsson (2002) menar att även om organisationen är stor så måste alla medarbetare 
åtminstone få känna sig sedda, det är viktigt att ha intresse för sina medarbetare, annars kan 
det bli svårt med trovärdigheten. Ledaren måste våga visa sig ute bland ”de sina”.  
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En ledare använder mycket av sin tid till att kommunicera med sin omgivning och då i första 
hand med sina medarbetare. En bra ledare måste vara en god kommunikatör. (Ekstam 2002) 
En ledare ska inte endast skapa bra förutsättningar för medarbetare för att uppnå mål som jag 
beskrivit ovan, ledaren ska också vara en drivkraft och motor i verksamheten. Detta sker 
genom en kontinuerlig uppföljning av och information till medarbetarna. Intranät är i större 
företag ett vanligt förekommande verktyg för att nå ut med information. Anticimex använder 
också denna metod men går lite mot strömmen och menar att de vill ha tyngdpunkten på det 
personliga mötet i samtal och text. (Granberg 2003:140) Informationen är marknadsorienterad 
som ska visa grad av framgång – inte minst genom att odla de värderingar och normer som 
bidrar till denna framgång. En ledare ska också skapa laganda och sammanhållning och även 
samverka med chefkollegor på ett sånt sätt så att man drar åt samma håll och ser varandras 
enheter som medspelare och inte som motståndare. (Ekstam 2002) Kommunikation är således 
mycket viktigt för ett gott ledarskap. Det finns undersökning på att upp emot 80 procent av 
alla konflikter på arbetsplatser beror på kommunikationsbrister. Många människor har en 
övertro på kommunikationens förmåga och säkerhet att nå fram med sitt budskap till den hon 
samtalar med. Men som ovan beskrivits så har kommunikationens psykologi att göra med mer 
än ord. Ekstam (2002) menar att många ledarutbildningar saknar detta.    
 
Nilsson & Waldemarson (1994) menar att kommunikationen är ur många aspekter en skör 
historia. Det är lätt att bräckliga budskap spricker eller krossas. Språket är mångtydigt, vi 
tolkar och uppfattar varandra på olika sätt. Ordet konflikt betyder ”sammanstötning”, det vill 
säga en krock mellan exempelvis olika viljor, värderingar och intressen. Det uppstår en 
störning som beror på missförstånd, feltolkningar, svikna löften eller skilda intressen. Dessa 
kan förvärras eller lindras av kommunikationen. Om en lindring eller lösning ska infinnas 
krävs ett samspel. Det viktiga är inte att kommunikation sker utan hur den sker, vilken typ av 
budskap som sänds och vilket innehåll den har. Att visa fientlighet eller överlägsenhet och 
förakt är suveränt för att få människor att inta försvarsställning. Även att påpeka fel hos andra 
människor gör att de intar en försvarsställning. Att göra tvärtom är att förhindra konflikter, 
fokusera på problemets sak och inte på person och sikta in på det som vi är överens om. Visa 
att vi är beredd på att förstå den andre och att vi vill lösa oklarheter. Det handlar inte om att 
vinna eller förlora utan att finna en lösning.  
 
När det klagas på informationen i företag kan det också handla om att anställda får för mycket 
eller för lite information. Nu för tiden är det vanligare att anställda får för mycket, IT-tekniken 
har gjort det möjligt att snabb överföra information till medarbetare. När det blir överflödig 
information kan de bli svårigheter att sålla agnarna från vetet. Då kan det vara dags att man 
under en tid minimerar informationen och börjar på ny kula och efterhand ge den information 
som efterfrågas. Också fel människor kan få fel information En lösning kan vara att göra en 
behovsanalys, att man helt enkelt frågar avdelningar eller medarbetare vilken typ av 
information som är relevant. (Ekstam 2002:92) 
  

3.6.3 Samhörighet  
 

”En grupp människor skiljer sig från en samling människor genom att     
medlemarna befinner sig i samspel med varandra”. (Granér 1994:9) 
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Varje grupp utvecklar sitt unika klimat och en identitet. Det utvecklas olika roller i gruppen 
och man organiserar sig som grupp, inte bara inom gruppen utan också i förhållandet till 
omgivningen. Samspelet mellan medlemmarna binds samman av kommunikation mellan 
medlemmarna och gruppen styrs av regler och normer.  
 
Inom organisationer finns på både formella och informella organisationer. Den formella 
organisationen är den organisation som finns på papper och förklarar hur besluts- och 
informationsvägar, arbetsprocesser och hur ansvar fördelas mellan olika chefer (Granér 1994). 
Organisationen fastställer medarbetares arbetsuppgifter genom befattningsbeskrivningar och 
utifrån verksamhetens mål vill man göra organisationen så effektiv som möjligt. Den 
informella organisationen utgår däremot från de människor som arbetar i organisationen, det 
är det som sker i verkligheten. Begreppet är nära besläktat med företagskultur och det är den 
informella organisationen som ger organisationen liv. Personalen försöker forma sitt 
arbetsområde så att det ska passa de egna behoven och på samma sätt kommer varje grupp 
och arbetslag att forma sin del. Chefer på olika nivåer inom organisationen kommer att prägla 
sitt ansvarsområde. Utifrån den informella organisationen sker en uppdelning av gruppen i 
mindre grupper, det bildas så kallade subgrupper. Om det inte finns tydliga gränser mellan 
grupperna brukar man tala om tendenser till subgrupper. Hur grupper formar sig beror på 
bland annat den tid som de tillbringar med varandra, det gemensamma ursprunget och likheter 
och olikheter. De människor vi känner sedan tidigare känner vi oss trygga med. När flera 
enheter slås samman kommer subgruppbildningen utgå från medlemmars ursprungliga 
tillhörigheter.  
 
Det finns några typiska subkulturkonflikter i organisationen. (Bang 1999 kap 3) Jag kommer 
att beskriva några som Bang redovisar. Konflikter mellan funktionsenheter utvecklas mellan 
olika avdelningar, divisioner, grupper eller arbetslag i organisationer. Denna typ av konflikter 
inom organisationer är den mest omtalade i dagens organisationer. Konflikter kan utvecklas 
mellan geografiska enheter i organisation där avdelningar, divisioner och dotterbolag är 
utspridda. I varje enhet kan det utvecklas säregna kulturer. Det är subkulturer som präglas av 
de lokala förhållanden, normer och värderingar som finns på den plats där enheten är belägen. 
Det kan exempelvis utvecklas subkulturkonflikter mellan moderbolag och enskilda 
dotterbolag eller avdelningar. Normer och värderingar kan vara olika mellan storstad och 
landsbygd. Detta betyder att det kan uppstå konflikter som en följd av dåligt integrerande 
aktiviteter inom företaget som helhet och en differentiering som resulteras av olika 
förhållanden avdelningskontoren emellan. Subkulturkonflikter är inte bara av ondo. Det kan 
många gånger vara till nytta för en organisation, olikhet är en förutsättning för tillväxt. Men 
om två olika organisationer går samman behövs eventuell fara för kulturkonflikter tas på 
allvar. Åtgärder för att överbrygga klyftan mellan dessa två olika företagskulturer kan vara 
helt nödvändig. I värsta fall riskerar man en ödeläggande kulturkonflikt som kan pågå i många 
år. Avgörande är också hur tålig organisationen är för konflikter, om organisationen befinner 
sig i en turbulent omgivning och hur sammansättningen av medarbetare ser ut. Om 
organisationen rekryterar organisationsmedlemmar från en homogen miljö reduceras 
subkulturkonflikter. (Bang 1999 kap 3)  
 
För att bygga en stark företagskultur behövs ledare och ledningsgrupp med hög moralisk 
kompetens. Dessa personer ska vara förebilder till resten av organisationen. Allt som finns i 
organisationen kommunicerar och det som kommuniceras skall skapa trovärdighet. Det är 
ledningen som sprider sitt kulturella budskap och det kan man bara göra om man lever som 
man lär, eller som Granberg (2003 kap 4) och Bruzelius och Skärvad (2004:336) med flera 
beskriver som ”walk the talk”. Med en bra grundvärdering sprider man en god anda i 
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företaget som resulterar i lönsamhet. ”Resultatet av en stark och god kultur är effektivitet, 
lojalitet och lönsamhet”. (Danielsson 2002: 51) 
 
 
Efter ovanstående genomgång av företagskultur ska jag i nästa kapitel redogöra för hur jag 
gått till väga med min undersökning. 
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4 METOD  
  
I detta kapitel visar jag hur jag gått tillväga för att genomföra uppsatsen. Först redogör jag för 
hur jag kom fram till mitt syfte och min hypotes. Därefter diskuteras val av metod och teknik 
följt av population och urval. Jag fortsätter med att beskriva genomförande och bearbetning 
av data. Metodkapitlet avslutas med en diskussion om undersökningens trovärdighet.  
 
 

4.1 Vägen till syfte och hypotes 
 
Vid årsskiftet 2006-2007 kom jag i kontakt med Berit Juhl som har varit verksam inom 
Landstinget i Värmland med personal- och utvecklingsfrågor. Juhl berättade för mig att 
Helmia ingår i ett större forskningsprojekt om långtidsfriska företag som görs av Karolinska 
Institutet (Stockholms läns landsting). Jag fick i samtalet med Juhl också veta att Helmia inte 
har någon personalchef eller någon specifik personalansvarig person. Jag, liksom Juhl, tyckte 
detta verkade ganska unikt för ett företag som har mer än 400 anställda. Juhl som också  
skrivit boken om grundaren till företaget (Helmer Walfridson), som jag refererade till i 
inledningen, anser att det råder en stark företagskultur inom Helmia. Av nyfikenhet ringde jag 
till Helmia Bil och fick en pratstund med grundarens son Stig-Olov Walfridson. Jag fick 
information om att sjukskrivningstalen är förhållandevis låga men att det är fler 
sjukskrivningar i Karlstad än Torsby och Sunne. Stig-Olov ansåg också att det är skillnad i 
företagskulturen inom företagets olika orter. När det blev dags för mig att skriva C-uppsats 
var valet enkelt vad jag skulle fokusera på. När jag presenterat min idé för Helmia fick jag 
klartecken att börja studien. Jag har arbetat fram ett syfte och en hypotes för uppsatsen som är 
intressant både ur min och företagets synvinkel.  
 
 

4.2 Val av metod och teknik 
 
Metod är det sätt forskare praktiskt arbetar med i sina undersökningar. Det är ett 
tillvägagångssätt för att systematiskt undersöka ett visst område eller en frågeställning. Olika 
metoder används inom olika forskningsområden beroende på vilken fakta man efterfrågar. 
Exempel på metoder är enkäter, intervjuformulär eller observationer. (Bryman 2002)  
 
Val av metod skall ske på grundval av problemets art. (Strauss & Corbin 2006) Det finns flera 
sätt att gå tillväga för att söka svar på min frågeställning. I litteraturen går meningarna isär 
huruvida vilken metod som är mest effektiv för att försöka förstå företagskultur. Somliga 
menar att kvantitativ metod med exempelvis enkäter som instrument är det mest effektiva 
medan andra författare hävdar att kvalitativ metod med exempelvis intervjuer är bäst. Både 
kvalitativa och kvantitativa metoder är verktyg för en undersökning och deras användbarhet 
beror på vilka forskningsfrågor som ställs. (Kvale 1997) Med en kvantitativ metod, som ofta 
görs med hjälp av enkäter, får man en generell allmän bild av en företeelse. (Trost 2005 kap 
1) Jag har däremot valt att göra en kvalitativ undersökning som datainsamlingsinstrument. Jag 
vill möta medarbetaren i deras vardag. Jag vill använda intervjutekniken för att komma in på 
djupet hos medarbetaren. Intervjuer är ett bra verktyg för att få värdefulla uppgifter om 
organisationens arbetsförhållanden, vanor och rutiner. Jag vill försöka förstå medarbetarens 
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känsla och attityd för företaget. Utifrån teorier och litteratur om företagskulturer anser jag att 
det är viktiga aspekter för att granska företagskulturen i organisationen. Trost (2005 Kap 1) 
menar att om man vill förstå eller hitta mönster så skall man använda kvalitativ metod. För 
min undersökning har jag till viss del tagit inspiration av Grounded Theory. Metoden 
förklarar att man med öppet sinne och utan förförståelse går ut och undersöker ett område. I 
litteraturen har teorin fått en del kritik, då man menat att det är orealistiskt att helt vara utan en 
viss förförståelse. Strauss & Corbin (1998:12f) som vidareutvecklat Grounded Theory menar 
att insamling och databearbetning sker växelvis och att det finns ett nära samband mellan 
dessa faktorer och resultatet. Vidare ska metoden hjälpa forskaren att se utanför det givna och 
tänka i nya banor. När jag genomfört mina intervjuer har jag utgått från teorier om 
företagskulturer och med den förförståelsen utgjort olika temaområden som presenteras i 
kapitlet 3 om företagskulturer. 
 

4.2.1 Intervju som insamlingsinstrument 
 
Jag har i min studie använt mig av individuella intervjuer. För att få ett så stort 
informationsinnehåll som möjligt, ville jag ha stor variationsbredd i urvalet. Trost (2005) 
menar att urvalet ska vara heterogent inom en given ram. Det vill säga att det ska finnas en 
variation men inte så att mer än någon enstaka person är extrem eller avvikande. Därför har 
jag gjort ett strategiskt urval av intervjupersoner, vilket jag nedan kommer att beskriva mera 
utförligt.  
 
Eftersom min undersökning fokuserar på företagskulturen mellan företagets orter behövde jag 
information om företagets organisation, om olika avdelningar och enheter. Jag behövde även 
veta vilka personer jag kunde kontakta för att få tillång till intervjupersoner. Företagsledning 
och medarbetare kommer att ingå i studien. För att få mer information om företaget Helmia 
läste jag boken ”Kröskongen” (Juhl 2007). Jag använde även Internet (www1) som 
informationskälla. Jag genomförde också, efter inläsning av teorier om företagskulturer, en 
orienteringsintervju med Stig-Olov Walfridson. Syftet med orienteringsintervju är att söka 
kunskap om det som vi inte vet så mycket om och dessa intervjuer ska därför inte vara allt för 
strukturerade. (Darmer.  Freytag 1995) Jag valde därför att göra intervjun utan 
bandupptagning eftersom jag ville försöka skapa en avslappnad och trygg situation i 
dialogform.   
 
Jag började med att intervjua Stig-Olov Walfridson för att få en viss bakgrundsinformation 
om företaget. Därefter gjordes en intervju med företagets VD; Lars-Erik Walfridson. De 
avdelningar jag valt ut är verkstads- och plåtavdelningar. Jag tog kontakt med cheferna för 
respektive avdelning vilka valde ut, efter möjlighet att avsätta personal, intervjupersoner.  
 
Totalt intervjuades 5 personer från Torsby/Sunne och Karlstad. Eftersom bilbranschen är 
mansdominerad och att det inte arbetar några kvinnor inom de områden som jag hade för 
avsikt att studera, ingick endast män i undersökningen.  
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4.3 Population och urval 
 
Valet av undersökningspersoner är av avgörande vikt. Jag har som avsikt att få en uppfattning 
och förståelse om hur man handlar och tänker i företaget, vad som görs, och hur man är. Det 
vill säga det som är företagskultur enligt Bruzelius och Skärvad (2004).  
Urvalet av intervjupersoner har skett strategiskt då jag valt att intervjua medarbetare i Sunne, 
Torsby och Karlstad. Trost (2005) menar att när man gör ett strategiskt urval väljer man först 
ut ett antal egenskaper eller karaktäristika som har ett teoretiskt värde. Jag ville intervjua 
medarbetare som varit med i organisationen i flera år och har olika arbetsuppgifter. Exempel 
på viktiga egenskaper är anställningsår och befattning.  Medarbetare som varit med i 
organisationen en längre tid har andra kunskaper om exempelvis vilket ledarskap funnits och 
finns, hur kommunikationen fungerar och hur företaget är organiserat. Nyanställda kan ha en 
uppfattning om den synliga kulturen men har inte samma förståelse om den inre kulturen. 
Beroende också på vart i organisationen man arbetar, kan också synen på företagskulturen 
variera.    
 
För att kunna genomföra min undersökning vände jag mig till ledning och medarbetare i 
företaget Helmia. Ledningen är Stig-Olov och Lars-Erik Walfridson. Medarbetare är anställda 
vid företaget. Med bakgrund av mitt syfte för undersökningen vände jag mig till anställda i 
Karlstad, Sunne och Torsby. I samråd med ledningen beslöts att jag själv skulle prata med 
avdelningschefer för att komma i kontakt med mina intervjupersoner. Ledningen vet på det 
sättet inte vilka medarbetare som blivit intervjuade. Detta för att eftersträva så hög 
trovärdighet som möjligt. Att låta intervjupersonerna vara anonyma (i mitt fall också för 
ledningen) ger en större tillförlitlighet i svaren. (Trost 2005 kap 7) Jag vill att 
intervjupersonerna ska känna sig säkra på att inte bli avslöjade för någon vad just de uttalat 
sig om.  
Hur många personer som behöver intervjuas är en vanlig fråga enligt Trost (2005). Med allt 
för många intervjuer blir materialet svårhanterligt och det kan bli svårt att få en överblick och 
se alla viktiga detaljer. Det är då bättre att med ett fåtal väl utförda intervjuer. Jag har på 
anledning av det valt att intervjua, förutom ledningen, totalt fem personer Sunne/Torsby och 
Karlstad som representerar kategorin medarbetare.  
 
  

4.4 Intervjuguide 
 
En stor fördel med den kvalitativa intervjun är dess öppenhet. Det finns ingen standardteknik, 
men det finns en viss typ av standardval av de olika stadierna av en intervjuundersökning. Det 
kan handla om hur många intervjuer som behövs, ska intervjuerna bandas eller skrivas ut eller 
hur ska intervjuerna analyseras (Kvale 1997). En intervjuguide är ett hjälpmedel genom 
intervjun. Beroende på hur den är utformad styr hur man ämnar genomföra intervjun.  
 
Utifrån mina frågeställningar och valda teorier har jag konkretiserat frågor till en 
intervjuguide. Jag har en semistrukturerad intervjuform (Bryman 2002), vilken beskriver att 
jag har använt olika teman och därigenom styrde jag delvis den intervjuade genom vissa 
utvalda frågor. Eftersom jag tog frågorna i den ordning som passade och den intervjuade fick 
styra ordningsföljden anser jag att intervjuerna hade låg grad av standardisering. Kvale (1997) 
beskriver denna typ av intervjuguide som en blandning av icke-strukturerad och strukturerad 
intervju. Denna form av intervju ger en öppenhet och en blandning av den vetskap om vilka 



 34

exakta frågor som ställs och som ska leda till specificerade mål. Meningen är att denna form 
som inte är så strikt, är att det inte ska uteslutas data som kan vara av betydelse.  
 
Intervjuguiden är uppdelad i olika teman och är grundade på teorier om företagskultur som 
jag presenterar i studien. Utifrån min orienteringsintervju och den kunskap jag tagit till mig 
från litteratur och Helmias hemsida har jag kunnat ställa väsentliga frågor inom mitt 
undersökningsområde. Intervjuguiden har samma teman för ledning som för medarbetare för 
att jag ska kunna jämföra, se likheter och skillnader. Men frågorna är anpassade för ledning 
respektive medarbetare och skiljer sig åt i vissa frågor (bilaga 1 och 2). Bakgrund beskiver 
kort om den intervjuades arbetsuppgifter och anställningsår. Rutiner och ritualer beskriver 
frågorna under temat respondentens syn på företaget i förhållande till medarbetaren, det 
innefattar också respondentens syn på företaget, vilka åsikter och värderingar etcetera som 
existerar. Organisation och styrning handlar om respondentens syn på organisation och dess 
styrning. Ledarskap handlar om frågor hur respondenten uppfattar ledarskapet i 
organisationen. Avslutningsvis under temat Medarbetarskap och samarbete handlar frågorna 
om hur respondenten uppfattar kommunikation inom företaget.  
 
 

4.5 Genomförande 
 
Första kontakten med företaget gjorde jag telefonledes. Efter intervjuer med ledning tog jag 
kontakt med respektive avdelningsansvarig på verkstäderna som hjälpte mig att nå 
respondenter. Jag åkte till respektive arbetsplats för att intervjua medarbetaren där. Jag bad 
om att få ett enskilt rum för att kunna sitta ostört. Trost (2005:44) menar att valet av plats är 
viktigt, några åhörare ska inte finnas och miljön ska vara så ostörd som möjligt. Den 
intervjuade ska också känna sig trygg i miljön. Jag kan se en viss risk att bli störd då 
intervjuerna gjordes på arbetsplatsen. Men i det här läget fanns inget annat alternativ. Tiden 
med respondenten var avsatt till maximum 1½ timme och att åka från arbetsplatsen var inte 
möjligt på grund av den korta tid som fanns till förfogande. Medarbetarna behövdes på 
arbetsplatsen eftersom de under vårsäsongen hade stor arbetsbelastning.  
 
Totalt genomfördes sju intervjuer med ledning och medarbetare inom företaget. 
Genomsnittstiden för intervjuerna låg på ca 1-1½ timme. Två av intervjuerna tog något längre 
tid då de intervjuade till min glädje har varit öppna och villiga att prata. Jag såg alltid till att 
vara i god tid innan intervjun skulle börja. Jag såg ett värde i att också kunna iaktta 
(observera) arbetsplatsen. Danielsson (2002) menar att bara genom att observera kan man se 
mycket av vilka normer och attityder som existerar på företaget. Jag hade vid flera tillfällen 
också möjlighet att prata med andra medarbetare som öppet berättade om deras arbetssituation 
och om hur exempelvis kommunikationen fungerade i företaget.  
 
Jag har vid medarbetarintervjuerna använd bandupptagning. Jag ansåg det helt nödvändigt 
eftersom jag var ensam vid intervjutillfällena. Jag hade inte haft samman möjlighet att hålla 
en bra kontakt och vara observant på kroppsspråk etcetera om jag samtidigt fört anteckningar. 
Att vara ensam på intervjuer kan vara både till nackdel och till fördel. Fördelen med att vara 
själv är att den intervjuade inte känner sig i underläge som det kan bli om det är två 
intervjuade, det uppstår inte 2 mot 1- situation. Nackdelen med att intervjua själv är att jag 
kan missa viktiga detaljer, det vill säga informationsmängden blir begränsad. Jag har dock 
inte upplevt något problem med att vara själv vid intervjuerna. Jag har haft god kontakt med 
de personer jag intervjuat och utfallet har varit tillfredställande. 
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4.6 Bearbetning av data 
 
 
Bearbetning av data görs för att skapa en överskådlig bild av data som insamlats (Bryman 
2002). Materialet ska kunna bearbetas och analyseras. Det måste på något sätt göras 
tillgängligt för bearbetning (Kvale 1997). Vid kvalitativa studier finns inte lika specificerade 
regler om hur man ska göra för att tolka, analysera och bearbeta det insamlat material som vid 
kvantitativa studier. Vid kvantitativa studier finns däremot en hel uppsättning regler om hur 
man bör göra (Trost 2005 kap 1).    
 
Jag valde att banda fem intervjuer. Alla intervjuer med medarbetare har bandats. Intervjuer 
med ledning har inte bandats eftersom de intervjuerna har varit en form av dialog och 
orienteringsintervju. Jag har dock fört anteckningar under dessa intervjuer. Efter varje intervju 
har jag transkriberat materialet ordagrant. Jag har använt mig av Strauss och Corbins (1998) 
analysmetod av kvalitativ data, så kallad öppen kodning. Därefter har jag fört in 
intervjusvaren i ett diagram. Horisontellt hade jag kategorierna Torsby/Sunne och Karlstad. 
Vertikalt hade jag kategorierna för de olika områden som jag redogjort i mitt teorikapitel. 
Syftet med diagrammet är att på ett överskådligt sätt kunna se likheter och skillnader på 
företagskulturen mellan de olika orterna. 
 
Jag har i min studie letat efter konceptuella beteckningar på enskilda händelser eller fenomen 
i intervjupersonernas utsagor. Konceptualisering betyder att man bryter ner materialet mer i 
detalj. Utsagor bryts ner till grundstenar som kan vara en idé, vilja eller en händelse vilka får 
ett namn som representerar detta. Namnet kan vara forskarens egen tolkning eller vara ett 
citat. Som en bakgrund för min kodning har jag de teorier om företagskultur som jag 
fokuserat på men även bakgrundsinformationen av företaget. Utifrån Strauss och Corbins 
(1998) konceptualiseringsmetod kommer jag att stryka under, skriva i marginalen och andra 
sätt ge uttryck för syftet med min undersökning. 
 
 

4.7 Trovärdighet 
 
När materialet analyseras har olika ledtrådar gett ett visst resultat. Frågan är om dessa håller 
för granskning (Kvale 1997). 
 

4.7.1 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet talar om tillförlitligheten i en undersökning talar om i vilken grad ett 
undersökningsresultat kan upprepas om studien läggs upp på ett identiskt eller likartat sätt 
(Thurén 1991) Validiteten talar om och förklarar om man i studien har undersökt det man har 
för avsikt att undersöka. Reliabilitet och validitet används mest i kvantitativa studier där man 
använder sig av mer standardiserade, neutrala instrument (Bryman 2002) men begreppen 
används likväl inom den kvalitativa intervjumetoden när man diskuterar studiens trovärdighet. 
  
Att upprepa kvalitativa intervjuer och tro att den skulle bli densamma är omöjligt och 
dessutom meningslöst. Reliabiliteten blir därför låg. Svaren kan aldrig bli de samma om man 
skulle genomföra en intervju igen och det är heller inte det man söker i kvalitativa studier. Jag 
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har inte slumpmässigt valt ut mina respondenter och min undersökning blir då inte 
generaliserbar så att den skulle kunna överföras till ett annat företag eller en annan situation. 
Den kvalitativa intervjun förutsätter en låg grad av standardisering, vilket menas att annat än 
just svaren kan registreras. En skicklig intervjuare skall vara lyhörd, uppmärksam och också 
höra på tonfall, se på ansiktsskiftningar- och uttryck. Även kroppsställningar och rörelser kan 
vara av betydelse. Exempelvis kan felsägningar vara användbara vid analysen. Trost (2005) 
hävdar att människan inte är statisk eller stabil i sina föreställningar, beteenden och i sina 
åsikter. Människan är inte statisk och det innebär i intervjufall att varje gång den givna frågan 
ställs kan svaren bli olika.  
 
Validitet innebär att man har operationaliserat på rätt sätt, det ska finnas god samstämmighet 
mellan de teoretiska och empiriska begreppen. Det som jag ovan beskrivit: att man har 
undersökt det man ha för avsikt att undersöka. Det talar om undersökningens giltighet. Det 
som jag ska undersöka är människors uppfattning av sin arbetsmiljö och hur olika teman och 
faktorer påverkar företagskultur. Jag är inte ute efter vad människor i allmänhet har för 
uppfattningar om företagskultur. Vid kvalitativa undersökningar vill man komma åt, veta hur 
och veta vilken uppfattning människan har av en viss företeelse. (Trost 2005: 113) 
Företagskulturer kan förändas över tid och är inte statiskt. Av den anledningen kan det vara 
mer lämpligt att utvärdera undersökningens validitet. 
 
 

4.8 Etiska aspekter 
 
Under arbetets gång har jag kontinuerligt gjort etiska avvägningar. Jag känner ödmjukhet och 
tacksamhet för de personer som gett mig förtroende att dela med sig av sina tankar och 
uppfattning om sin arbetssituation och företaget. Jag hävdar att det är viktigt att vara noggrann 
med att informera de intervjuade om vad jag har för avsikt med min intervju. Jag har också 
klargjort för de intervjuade att det bara är jag som tar del av bandinspelningarna och att deras 
namn inte kommer att på något ställe bli synligt. Då arbetet är slutförts kommer banden att 
förstöras. Jag har även upplyst de intervjuade att de har möjlighet att se uppsatsen 
elektroniskt.   
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5 Likheter och skillnader i Helmias företagskultur  
 
I följande kapitel har jag för avsikt att presentera resultatet och analys av intervjuer för att 
uppfylla syftet med undersökningen. Med utgångspunkt från mina undersökningsfrågor som 
presenterats i inledningen och de teorier som redovisats i avsnittet om företagskultur, fann jag 
att nedanstående fyra kategorier har betydelse för beskrivande av Helmias företagskultur. 
Jag kommer växelvis att beskriva resultat och analys från orterna Torsby/Sunne och Karlstad 
för att läsaren direkt ska kunna se eventuella skillnader och likheter i företagskulturen.  
 
 
1. Ett växande företag 

- Förändringar vid sammanslagningen 
- Ny kultur 
- Internkommunikation och intranätet 
- Rapport och uppföljning 

 
2. Volvo och kunden 

- Krav från Volvo – krav från Helmia 
- Husteam och sammanhållning 
- Mål och kundfokus 

3. Personalpolitik 
- Rekrytering 
- Belöning och bestraffning 

 
4. Företaget och medarbetaren 

- Signifikant aktör och ”företagsandan” 
- Ledningen 
- Lojalitet och trygghet 

 
 

5.1 Ett växande företag 
 
När det sker förändringar i företag påverkar det organisationskulturen. När ett företag 
expanderar och växer påverkas kulturens normer och värderingar därför att nya arbetssätt och 
procedurer kommer att implementeras i kulturen. Detta kan få konsekvenser och innebära 
kriser av olika former i företaget. Ledningens sätt att hantera dessa händelser gör att de ställs 
inför nya sätt att leda och organisera (Bang 1999:84). När ledning är långt borta från 
verksamheten kan det vara svårt att skapa förtroende och tillit (Högström et al 1999). 
Människors intresse för budskap avtar med det fysiska, sociala och kulturella avståndet. Idag 
då många företag inte har strikta byråkratiska organisationer behöver ledning bryta ned 
helheten till rätt nivå, så att varje medarbetare kan se sin plats i helheten. Ledaren behöver 
bryta ner mål och vision för att leda sin organisation i rätt riktning.  
 
Jag kommer i detta avsnitt visa en övergripande analys om respondenters upplevelse av ”det 
växande företaget” eftersom det är bakgrunden till denna uppsats syfte, det vill säga, att 
undersöka företagskulturen i Sunne/Torsby och Karlstad.  
 
 

5.1.1 Förändringar vid sammanslagningen 
 
Helmia hette tidigare Fryksdalens Motor. Allt sedan Helmer Walfridson och Tage Jansson 
köpte Fryksdalens motor har företaget kontinuerligt växt. Som tidigare nämnts har man köpt 
till flera Volvoåterförsäljare i Värmland. Det första året efter att Frysdalens Motor köpte 
Kajsa Jansson bedrevs de båda verksamheterna var för sig. Detta för att skapa en 
konkurrerande kraft mellan Volvohandeln i Fryksdalen och Volvohandeln i Karlstad. Efter en 
tid ansåg ledningen att det inte fyllde den funktion som var tänkt då anställda självmant 
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började samarbeta mellan orterna.  När företaget köpte Kajsa Jansson i Karlstad som 
geografiskt sett inte ligger i Fryksdalen, blev det naturligt att byta namn. Men det var starkt 
motstånd till denna förändring. Ledningen fick varnande ord och till och med hot om att de 
inte skulle byta namn. Det sades att det skulle förstöra företaget och bli dess undergång. Lars-
Erik och Stig-Olov Walfridson beskriver att sammanslagningen mellan Fryksdalens motor 
och Kajsa Janson var svår. Det var en turbulent tid de fem första åren med en total 
kulturkrock. Det var två olika ledarstilar som skulle föras samman och bli till ett ledarskap. 
Detta har påverkat Helmias personal i Karlstad. Men det var inte bara ledarskapet som 
skapade turbulens. Två mindre bilföretag skulle slås samman och bli en koncern. 
Reaktionerna från anställda på Helmia har varit av skiftande slag men sammanslagningen har 
stor betydelse för företagskulturen i Helmia.   
 
I Sunne/Torsby menar man att sammanslagningen med Karlstad tydligt känts av och hur 
kommunikationen fungerar påverkar kulturen. Företaget skulle nu växa rejält med Karlstad 
och även Filipstad, det var inte längre de närliggande orterna, Hagfors och Arvika. Innan 
sammanslagningen kände de anställda varandra mellan de olika orterna. De ringde runt till 
alla och de visste vilken de skulle vända sig till. Om det krånglade kunde de föra direktsamtal 
med sina kollegor på övriga orter. Numera menar de att det är en annan form av 
kommunikation, den sker via datorn. Det är Helmias eget intranät3 som fungerar som 
kommunikationsväg. Det har skett en förändring av hur man kommunicerar med varandra och 
det finns skillnader mellan orterna hur man uppfattar sammanhållningen. En respondent 
menar att det är mindre personligt nu.  
 

När jag pratar med någon på annan ort så vet jag inte vem det är, förr 
visste alla om varandra, man visste var de bodde, det./…/ Man hör ju på de 
som jobbat länge. De gjorde resor, det låter ju jättekul. Men det går ju inte 
nu, det är ju alldeles för stort.  
 

Anställda i Sunne/Torsby var mycket skeptiska till att företaget skulle växa. De tyckte ju att 
det fungerade bra som det gjorde och man ställde sig frågande till varför man skulle utöka. 
Det var enligt respondenter i Sunne/Torsby många frågetecken angående sammanslagningen.  
 

Diskussionerna gick på golvet…det var mycket man hörde…varför skulle 
vi göra så här… hur ska vi kunna lösa det…det blir för stort. Men med 
tiden tyckte de att det blev bra men det var negativt i början.   
   

Ekstam (2002 kap 3) menar att ett gott ledarskap med en fungerande kommunikation är av 
största vikt. En ledare ska kunna skapa laganda och sammanhållning och också kunna 
samverka med för att enheter och avdelningar jobbar åt samma håll och är medspelare i 
företaget och inte motspelare. 
 

5.1.2 Ny kultur 
 
Sammanslagningen har påverkat anställda i Karlstad på så sätt att de har kommit in i en ny 
kultur. Från att vara anställd av Kajsa Jansson blev de anställda av Helmia. De hade med sig 
en annan historia, andra berättelser och ett annat ledarskap.  
 

                                                 
3 Företaget använder ett datasystem som alla inom företaget kan använda och på det sättet tillförskaffa sig 
information. Det kommer att bearbetas under rubrik 5.1.2. 
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Det var en förlust att bli av med Kajsa, hon hade en son som var sjuk och 
som skulle ha tagit över företaget4. Men vi såg inget hot med Walfridson 
från vår sida, vi försökte se positivt på det hela. Men det blev en stor 
omställning, det blev ett nytt ledarskap, men det var inget som var 
negativt.  
 

Också när det anordnas julfester i Karlstad får sammanslagningen konsekvenser för anställda 
på de mindre orterna.  
 

Förr var det julbord och så, men nu är det ju så stort, mina arbetskamrater 
tycker inte att de känner någon… många blir inte med, de tycker inte att 
det blir kul. Vi på de mindre orterna känner ju att det har blivit för stort, så 
vi ordnar egna fester.  
 

Men det framkommer också att anställda i Karlstad kände sig ”som en del av en fabrik” och 
att de blev mer kontrollerade. Respondenterna menar att när det efter sammanslagningen blev 
in- och utstämpling kände de sig mindre betrodda. ”Allt skulle brytas ner, avdelningar, brytas 
ner och mätas, hur länge man pratade i telefon” Respondenten menar också att på Kajsas tid 
gick det hela tiden väldigt dåligt och när Helmia tog över så gick det väldigt bra. Anställda 
kände det som att något av företagen ljög om hur det egentligen gick för företaget och många 
var oroliga för om de skulle bli uppsagda. ”Vi hade ju mindre att göra när Helmia tog över 
och ändå gick det så bra”.  
 
Komplexiteten har påverkat personalen i Karlstad på flera sätt. Med nytt ledarskap följer 
många förändringar. Anställda vid Sunne/Torsby och anställda i Karlstad hade olika 
utgångslägen vid sammanslagningen. Sunne/Torsby skulle expandera och anställda i Karlstad 
blev uppköpta. Men det fanns en viss oro från båda håll. Anställda i Torsby/Sunne var oroliga 
för att företaget skulle växa och bli för stort och att et skulle medföra andra arbetsmetoder 
vilket det också gjorde. Karlstad möttes av ett nytt ledarskap och en viss oro för att inte 
företaget gick så bra som ledningen ville påvisa. Jag kunde i min studie också förstå att oro 
finns för att Helmia inte är beroende av Karlstad. ”De har väl så att de klarar sig, går det inte 
bra för Karlstad så finns de andra ställena att leva på de behöver nog inte Karlstad, inte så som 
Kajsa behövde det” Jag tolkar det som att anställda i Karlstad fortfarande inte känner att de är 
en del av företaget Helmia och heller inte blivit en del av företagskulturen. De ser sig som en 
liten bit av en stor koncern. Danielsson (2002) menar att även om organisationen är stor 
behöver varje medarbetare bli sedda. Men det handlar inte bara om att bli sedd. Företaget ska 
också nå ut med sitt budskap, det vill säga hur värdeimplementering görs. I värdegrunden 
ingår företagets vision och ledarskapet ska grundas på det tänk som är företaget (Ekstam 
2002). Jag anser att ledningen inte lyckats nå ut till varje individ i Karlstad och bygga på en 
tillit till medarbetaren. För att anställda i Karlstad ska kunna bli en del av företagskulturen 
behöver varje anställd se sin plats i organisationen och vad denne tillför företaget.  
 
I Sunne/Torsby har jag fått helt andra indikationer på hur man ser på företagets komplexitet. 
Visst anser de att företaget är stort, att de ingår i en koncern men de ser sig själva som en 
betydande del av helheten.  En respondent benämner vid ett tillfälle företaget som ”firman”! I 
Sunne/Torsby har värdeimplementering pågått under många år och utgångsläget var ett helt 
annat än för Karlstad som skulle lära sig hur det nya företaget fungerar.  
 

                                                 
4 Det är väl känt att Kajsa Jansson hade en son som skulle ha tagit över företaget. Hon berättade öppen om det, 
som t.ex. i en radiointervju som gjordes i samband med hennes avslut med Kajsa Jansson bil. 
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Sammanslagningen har fått konsekvenser och det blev en form av kris i företaget. Danielsson 
(2002) menar att sammanslagningar med andra företag kan utveckla kriser. Detta ställer krav 
på att ledning kan leda sin organisation i rätt riktning och bryta ner mål och vision. På grund 
av att Helmia har verksamhet på flera orter i Värmland är det viktigt att cheferna på de olika 
platserna är kommunikativa. Det innebär att de ska kunna bryta ner helheten till den egna 
nivån för att varje medarbetare ska kunna se sin plats i företaget och hur de bidrar till 
helhetsresultatet. (Högström mf 1999).  
 
Helmias ledning har haft en svår uppgift att sammanföra de olika orterna till att bli ett företag. 
Flera kulturer skulle smälta samman till en och det tar tid. Ledningen menar att de fem första 
åren var slitsamma. Beroende på det ledarskap som fanns i Karlstad innan sammanslagningen 
och det ledarskap som blev med Walfridsonandan var kulturkrocken ett faktum. För att bygga 
en stark företagskultur behövs ledare med hög moralisk kompetens (Danielsson 2002). Man 
har sett att leda med hjälp av värden, det vill säga det som företaget står för, det 
gemensamma, normer, sättet att vara och sättet att göra saker på har varit vinster för företaget. 
(Philipson kap 3)  
 

5.1.3 Internkommunikation - intranät 
 
När ett företags växer förändras också informationshantering, det vill säga hur företaget når ut  
med information till anställda. Information och kommunikation är viktigt för att anställda i 
företaget ska veta vad som ska göras. När vi kommunicerar med varandra startar en process 
som äger rum i ett socialt system, vi har förväntningar på varandra (Nilsson & Waldemarson 
1994:10). Att nå ut till anställda med information är inte alltid helt enkelt i växande företag. 
En kontinuerlig uppföljning och rapportering är också viktig, att visa grad av framgång är en 
typ av marknadsföring men också viktigt för att odla normer och värderingar – vilket 
förklarar företagskulturen. En ledare behöver skapa laganda och se till att det finns 
sammanhållning och samverka så att chefskollegor drar åt samma håll och ser varandras 
enheter som medspelare och inte som motståndare.  
 
Helmia har utvecklat ett datasystem som alla anställda har möjlighet att använda sig av. Det 
kallas i vardagligt tal för intranät. På intranätet finns interninformation om exempelvis 
”senaste nytt” hur utvecklingen sett ut den sista månaden, nyanställningar, personalpolicy 
etcetera. Ledningen menar att alla har tillgång till information på intranätet, alla har sina egen 
kod och kan se vad som händer i företaget. ”Man vill att folk ska vara sökande. Hur får man 
folk intresserade. Vi är inte vana vid att ha skrivna policys men nu har vi det. Vi har mycket 
öppet…97 procent är öppet, så det är bara 3 procent som de inte vet…”. Men det finns brister 
i kommunikationen menar Lars-Erik Walfridson och säger att det kunde bli bättre. Han vill ta 
bort missförstånd och ibland får anställda för mycket information om sådant de redan vet. 
 
 
Generellt tycker man att intranätet är bra. Där finns allt man behöver veta om vad som händer 
framöver. Där står det vad man får göra och inte får göra. De anser att information från 
ledning förmedlas genom intranätet.  
 
I Sunne/Torsby tycker man att intranätet är bra. På intranätet står det när man har möten, när 
man samlas, när det är husmöten5. Man menar också att om det är något man inte får göra 

                                                 
5 Husteam är orternas egna grupper. När dessa grupper träffas har de husmöte. Detta redogörs under punkt 5.2.2. 
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visas på intranätet. Så är det någon som undrar över något kan man alltid hänvisa till 
intranätet. Respondenterna tror inte att alla medarbetare läser på intranätet.  
 

nej jag tror inte många läser, det är nog sällsynt. Många tänker nog, varför 
ska jag göra det, det angår väl inte mig, det funkar väl som det gör 
nu…nej, jag tror inte det är värst många som har koll på nätet. 
 

Helmias anställda har alla pratat och berättat ingående om intranätet. Jag förstår att det är ett 
viktigt instrument för informationsspridning på Helmia. Respondenternas utsagor har däremot 
varit mycket olika angående intranätets funktion och tillgänglighet. Det finns skillnader 
mellan orterna på hur uppföljning och rapportering görs och hur man tillförskaffar sig 
information. Det påverkar företagskulturen i Helmia eftersom medarbetare får olika sorters 
information. Detta redovisas under nästa punkt.  

 

5.1.4 Rapport och uppföljning 
 
Respondenterna menar också att all rapportering sker genom intranätet. Om någonting händer 
så visas det där. För några år sedan inträffade en brand i Sunne. Efter den tillsattes en 
handläggare på ärendet, någon tar hand om ärendet och sedan sker uppföljning på intranätet.  
”Det är viktigt att det läggs in så att det blir ett resultat, eller om det är en missnöjd kund, på 
så vis fungerar intranätet jättebra”. Detta styrker det Högström mf (1999) menar med att för 
att ledningen ska kunna nå ut med kommunikation behövs en mer närliggande 
kommunikation. När ledningen är långt ifrån verksamheten kan det vara svårt att skapa tillit 
och förtroende. Mellan orterna Sunne och Torsby har anställda daglig kontakt med varandra. 
De ringer minst en gång per dag till varandra för att ”kolla av stämningen”. Om det är ”hårt 
tryck” på verkstaden eller bilförsäljningen.  
 
I Karlstad anser man också att intranätet är viktig för att kunna tillförskaffa sig information 
om vad som händer i företaget. Det är genom intranätet som de får resultat om verksamheten 
och det sker veckovis. ” Det är Helmias egen lilla värld, för den som har tillgång är det bra. Jo 
men alla har ju tillgång, så det är ju bra”.  En annan respondent menar att det är alldeles för 
mycket information på intranätet. ”Innan jag kommit fram till det jag letat efter har jag glömt 
vad jag sökte efter för all annan information som kommer emellan, det väller in, det är 
procedurer…och allt ska igenom datorn…all information”. 
 
Enligt ovanstående svar från respondenter kan jag utläsa att intranätet finns tillgängligt för 
alla men det är många som inte tar till sig information den vägen. Anticimex som är ett av 
Sveriges ledande företag inom sanering menar att man ofta överreklamerar intranät som 
verktyg att föra fram information. De använder andra metoder också som direktinformation, 
med fokus på samtal och information i text. I Sunne/Torsby fungerar denna information 
eftersom man dagligen har kontakt mellan orterna, men också att anställda på orterna har en 
mer personlig kontakt med ledarna. En respondent sa att ”jag har ju känt till Lars-Erik och 
Stig-Olov Walfridson sedan jag var liten”.  
 
Alla medarbetare har tillgång till intranät men många ”öppnar” inte upp datorn och går in på 
företagets intranät När det har uppstått konflikter och oenigheter om vad som gäller i en 
specifik fråga försvarar sig medarbetare med att de inte har fått informationen trots att den 
finns att läsa på intranätet. Ekstam (2002:91f) menar att när det klagas på informationen i 
företag kan det handla om att anställda får för mycket eller för lite information. Nu för tiden 
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är det vanligare att anställda får för mycket, IT-tekniken har gjort det möjligt att snabbt 
överföra information till medarbetare. När det blir överflödig information kan de bli 
svårigheter att sålla agnarna från vetet. Jag kan se en tydlig koppling på att så är fallet med 
anställda på Helmia.  
 
I Sunne/Torsby har man andra förutsättningar att stärka samhörigheten och förmedla 
information. Man samtalar enklare med kollegor mellan orterna Sunne och Torsby men också 
med ledning. I Karlstad pratar man mera med Arvika menar respondenterna, de har mer med 
varandra att göra. Detta gör att den företagsanda som medarbetare i Sunne/Torsby har och 
känner till inte förmedlas via intranät utan via dagliga samtal och kontakter. Jag menar att 
rapportering och uppföljning sker på andra nivåer i Sunne/Torsby än genom intranät vilket 
stärker samhörigheten mellan anställda. I Karlstad får man rapportering och uppföljning från 
intranätet och inte genom samtal kollegor emellan. Anställda i Karlstad integreras inte i 
företaget och Helmiakulturen. Denna reflektion stärker min hypotes ytterligare. 
Informationshantering och kommunikation påverkas också av hur företaget är organiserat och 
hur det styrs. I nästa avsnitt redovisas respondenters uppfattningar om organisering och 
styrning. 
 
 

5.2 Volvo och kunden 
 
När ett företag växer och får allt fler anställda krävs organisering och styrning. Att se på hur 
företaget är organiserat, är också att se vilken företagskultur som råder. Hur företaget är 
organiserat och hur det styrs har betydelse för dess framgång och beskriver det liv företaget 
representerar.  Idén med att organisera är att man tillsammans lättare uppnår mål. Ett 
samarbete mellan människor är effektivare än om en individ ensam ska genomföra en uppgift 
(Bruzelius och Skärvad 2004:25). Nöjda kunder är viktigt mål för Helmia och är grunden till 
affärsidén.  
 

5.2.1 Krav från Volvo, krav från ledning 
 
Ledningen anser att Helmia har en traditionell styrning men inslag av matris. De har VD, 
vilken är Lars-Erik Walfridson och därunder första linjens chefer. Stig-Olov Walfridson som 
är verkstadschef men också grundarens son har mer inflytande och tätare kontakt med VD är 
övriga första linjens chefer. Han säger att han rådfrågar med Lars-Erik om det är något…inget 
ska ligga i långbänk”. Ledningen menar att de samtalar ofta och tar gemensamma beslut. Det 
gör att det blir korta beslutsvägar som resulterar i snabba beslut.  
 
Medarbetare i både Sunne/Torsby och Karlstad anser också att företaget är traditionellt styrt. 
De anser generellt att det är en positiv ledning och att det är ledningen som sätter upp mål och 
tar beslut. Generellt är också att märket Volvo symboliserar stabilitet och trygghet. Anställda 
anser att Helmia är Volvo, även om Helmia representerar andra bilmärken. Anställda tycker 
att de säljer bra grejer som de kan stå för6. Vilken typ av styrning som finns i företaget kan 
uppfattas olika av anställda inom företaget.  
 

                                                 
6Eftersom det inte visas några kulturella skillnader angående hur anställda uppfattar bilmärket Volvo studien 
anser jag det inte relevant att belysa detta ytterligare.  
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Helmia bil är återförsäljare av Volvobilar men säljer också Renault. Det gör att Helmia har 
vissa krav som måste uppfyllas som kommer från Volvo Göteborg.  Det gör att anställda 
upplever inte bara styrning från Helmia utan också från Volvo som har sitt huvudsäte i 
Göteborg. Det finns också olika upplevelse på krav ställda från generalagenten Volvo i 
Göteborg. I Karlstad känner man sig kontrollerad av Volvo i Göteborg. De upplever en 
ledning ifrån Göteborg. ”Vi här är pilotfall, det ska provas och provas”. Vi upplever oss som 
försökskaniner /…/. Mycket dumt kommer ifrån Volvo i Göteborg. /…/ Det har kostat 
mycket... mycket lidande/…/. 
 
I Sunne/Torsby anser anställda att styrning och beslut tas från ledning och styrelse i Helmia. 
Göteborg nämns inte i sammanhang när de berättade om sitt handlingsutrymme och ställda 
krav på arbetssituationen. Dessa svar kan också förklara att anställda i Sunne/Torsby känner 
större lojalitet med sitt företag. Jag menar att anställda i Karlstad inte känner samhörighet med 
företaget Helmia som man gör i Sunne/Torsby. Helmia har därför på dessa orter bättre 
möjlighet att påverka anställdas agerande och beteende, att kollektivt använda resurser som 
motsvarar företagets mål (Hansson & Orban 2002). Det resulterar slutligen i att kulturen 
stärks på dessa orter, att ledning integrerar värdegrund i samband med sina uppsatta mål för 
verksamheten. Bruzelius och Skärvad (2004: kap 12) menar att det är ledningens ansvar att 
föreslå och fatta beslut om mål och resultat. Hur man styr påverkar medarbetarens agerande 
och beteende, att han eller hon vidtar åtgärder så att saker och ting blir gjorda. I nedanstående 
avsnitt redovisas hur Helmia kollektivt använder resurser på respektive orter i form av 
husteam. 
 

5.2.2 Husteam och sammanhållning 
 
Bolman och Deal (1997) menar att företag som expanderar och får en större organisation med 
komplex omgivning behövs ett reglerande samordningsansvar mellan olika nivåer och 
grupper. Hur samordning och grupper fungerar påverkar företagskulturen. Lars-Erik 
Walfridson beskriver att Helmia har en matrisstruktur eftersom företaget är verksam på flera 
olika orter. På Helmia har varje ort sitt eget ”husteam”. Varje ort/hus utser personer från de 
olika avdelningarna som passar in i husteamet. Avdelningar som ingår är exempelvis 
verkstad, bilförsäljning och recond (tvätt och städ av bilar). Husteamet ska redovisa för 
ledningen om hur huset fungerar (även ekonomisk redovisning) och om det finns problem. 
Hur väl husteamet fungerar varierar mellan orterna. I Sunne/Torsby anser man att det finns en 
stor öppenhet till ledningen och om det uppstår problem kan man ha en direkt och öppen 
dialog. ” …jag förmodar att ledningsgruppen sätter sig ner och ser över…att det här fungerar, 
det här fungerar inte…det tror jag de gör bra” Men respondenten menar också att det ibland 
kan vara oenigheter mellan de olika avdelningarna inom en ort. ”Vissa avdelningar är lättare 
att jobba med…vi får svar direkt, vi hjälps åt om det krånglar...ibland är det ett hårt tryck med 
mycket kunder, det är klart att det blir tufft” 
 
I Sunne/Torsby verkar man ha förhållandevis god inställning till husteam. Jag kan dock 
urskilja olikheter mellan Torsby och Sunne och jag ska nedan beskriva enbart Torsby därför 
att den sammanhållande kulturen utmärker sig särskilt där. I Torsby upplever jag att de har en 
större sammanhållning över avdelningsgränserna och en respondent uttrycker det som en 
”familjär” arbetsplats.  En respondent menar att alla umgås med varandra, de gör aktiviteter 
tillsammans på fritiden och man har gemensamma fester. ”Det spelar inte så stor roll var man 
är, vi går över avdelningarna. Vi har bra sammanhållning, även om det är elever från skolan 
så är de tillsammans med medarbetare som arbetat längst på företaget. Om det är någon som 
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inte har varit med på någon aktivitet på länge så säger vi till honom eller henne att nu är det 
dags att du blir med”. I Torsby har man också en anställd som av eget intresse håller ordning 
på kollegors födelsedagar. Denne person har en sammanhållande funktion på orten som jag 
anser har stor betydelse för företagskulturen. Att ”bli sedd” och uppmärksammad är viktigt 
för sammanhållningen. Jag ser en klar koppling till det Granér (1994) och Bang (1999) 
benämner subgrupper, eller tendens till subgrupp. Hur grupper formar sig beror på hur mycket 
tid de tillbringar tillsammans och vilka vi känner oss trygga med. I dessa avdelningar kan det 
utvecklas säregna kulturer och präglas av de lokala förhållanden som finns på orten eller i 
avdelningen. I mitt inledande kapitel beskrev jag om Helmers intresse för medarbetaren och 
dess välmående. I detta fall har den andan och det värdet nått ut till denne medarbetare som 
”axlat” rollen som den sammanhållande länken och ser till anställdas välmående. 
Överbryggningar mellan avdelningarna underlättas också på grund av att en anställd 
sammanför medarbetare över avdelningsgränserna.  
 
Men också i Sunne är man noga att poängtera att samarbetet med arbetskamraterna är viktigt. 
”Vi hjälps åt, vill jag ha hjälp så får jag det, så är det ju bara. Man är ju nästan mer med 
arbetskamraterna än man är med sin familj…och barnen…så det är jätteviktigt att det 
fungerar../…/ men vi umgås inte på fritiden”. Man påvisar också att det är ”mycket 
avdelningstänk” men att det krävs att hela huset ska gå bra för att det ska bli bonus7.    
 
I Karlstad umgås man inte ”över avdelningarna”. En respondent säger:  

 
Nej vi är inte sammansvetsande… det är för mycket avdelningstänkande 
som är felaktigt, det diskuteras pengar hit och dit, vem som ska betala det 
och det…men det är ju det slutliga resultatet som är det viktigaste. Vi på 
vår avdelning… det känns som vi har en mur…vi är ju vänner och så 
men… det blir tjafs ibland om vem som ska ta vad…. 

 
En annan respondent menar också att man inte har ”koll” på andra avdelningar.  
 
Hur väl man fungerar i de olika husteam på respektive ort påverkar företagskulturen. 
Husteamet som organisationsmetod är en formell styrning från ledning. (Bolman & Deal) Det 
finns på papper och beskriver hur det varje hus ska redovisas. Men vad som verkligen händer 
i ”huset” är det informella. Den informella organisationen utgår från människan (Granér 
1994). Detta begrepp är nära besläktat med organisationskultur. Personalen formar sitt 
arbetsområde så att det passar de egna behoven och på samma sätt formas varje grupp och 
arbetslag sin del. I Sunne/Torsby, och speciellt i Torsby har man lyckats sammansvetsa ”hela 
huset” så att det inte uppkommit mindre subgrupper eller tendenser till subgrupper utan man 
är en enda stor subgrupp. Som jag kan se är det flera faktorer som har betydelse till att de 
lyckats hålla samman hela huset. Dels har den sammanförande personen (som håller reda på 
födelsedagar mm) stor inverkan men också att arkitekturen tillåter en viss övergång mellan 
avdelningar. Detta är observationer jag gjort under mina besök i Sunne och Torsby. I Karlstad 
är det betydligt större lokaler, men de psykiskologiska murarna som en respondent påvisar i 
Karlstad existerar inte i Torsby och i Sunne.  
 
Under 60-talet utvecklades matrisstyrning och cirka 20 år senare blev det vanligt med 
persondator. Detta krävde ny form av kommunikation som ersatte ofta vertikala 
samordningsstrategier (byråkrati). Det blev vanligt med laterala tekniker som ett komplement 
till den vertikala styrningen. Så som Helmias organisation ser ut idag är det matrisstyrt. 
                                                 
7 Bonus redovisas under ”Belöning och bestraffning”. 
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Organisationen blev allt mer komplicerad när det blev sammanslagning med Karlstad. 
Bolman & Deal (1997) menar att är det blir mer sofistikerad teknologi brukar behovet av 
lateral kommunikation växa. Jag anser att Helmias husteam fungerar som ett slags 
självstyrande nätverk. Självstyrande nätverk gynnar decentralisering, lagarbete samt 
tvärfuntionella och tvärkulturellt arbete och passar bäst i föränderliga och komplexa 
situationer.  
 
Den goda sammanhållning och fungerande husteam jag påvisat i Sunne/Torsby stärker min 
hypotes om att företagskultur i Sunne/Torsby är starkare än i Karlstad.   
  

5.2.3 Mål och kundfokus 
 
En organisation är ett verktyg för någon eller några som vill förverkliga sina mål. 
Medarbetares mål och Helmia Bils mål behöver harmonisera. Detta tillsammans utgör 
företagskulturen. Helmia Bil vill sälja bilar och det finns också uppsatta mål för 
verksamheten. Man vill i Helmia till exempel arbeta långsiktigt, växa lite till och så vill man 
ha 35 procent av all bilförsäljning i Värmland. Ekonomiska mål företaget har är att få tre 
procent i ekonomisk vinst. Det finns skillnader på hur medarbetare på de olika orterna arbetar 
mot företaget mål och hur målen i sig uppfattas. 
 
Helmia bil är ett serviceföretag. Det vill säga, de är beroende av att ha nöjda kunder. En 
respondent sa att ”kunden är företaget”. Det är också en del av affärsidén: ”att varje kund får 
rätt produkt eller rätt tjänst i rätt tid och till rätt pris”. 
 
För att mäta kundnöjdhet använder sig företaget av kundradar. Kundradar beskriver hur stor 
kundnöjdhet som finns på respektive ort. När kunden har köpt en bil eller fått sin bil reparerad 
får han/hon fylla i ett formulär som sedan utvärderas för att mäta kundnöjdhet. Företagets mål 
är att varje enhet/ort ska ligga på 85 procent nöjda kunder. Torsby har en kundradar som 
ligger på cirka 90 procent. Det överstiger det uppsatta målet. På grund av att de uppnår det 
uppsatta målet får alla avdelningar i Torsby en bonus. Torsby har som regel alltid fått denna 
bonus. Sunne når inte upp till det uppsatta målet men ligger ändå ganska högt. De har några år 
fått denna bonus. I Karlstad når man inte upp till bonusen och av respondenterna framkom 
också att de inte trodde att de någonsin hade kommer upp till bonusnivån. 
 
Jag har i min undersökning sett att bonussystemet är en ”het potatis”. Det både motiverar och 
upprör, beroende på om det går bra eller dåligt. 
 
I Sunne/Torsby menar respondenter att målen är högt satta. ”om detta året ser bra ut, så vill de 
ha oss uppåt ett snäpp till, uppåt, uppåt”. Men respondenterna menar också att de inte har klart 
för sig vilka målen är ”målen står i datan, där kan man läsa det” och någon annan säger att 
”man talar inte om målen utåt, men vi ska förbättra oss”. Målen är således inte något som 
visas tydligt, men anställda vill göra sitt bästa för att kunden ska bli nöjd för det påverkar i 
slutändan bonusen.  
   
I Karlstad där man inte får kundbonus ser de uppsatta målen som ouppnåeliga. ”De sätts alltid 
högre än man kan nå, du vet man vill till månen men når bara skogsbrynet”. Respondenten 
menar också att han inte riktigt vet vem som sätter de ekonomiska målen, men vet att 
företaget vill växa och menar att ”växer det gör de ju hela tiden”. I det ögonblicket ser 
respondenten en ritning som är uppsatt på väggen. Ritningen beskriver en nybyggnation som 
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är i full gång på området. Respondenten menar att det hade varit trevligt om Helmia hade haft 
en ”hearing” om bygget och att de kunnat bli tillfrågade och informerade om vad som pågår. 
Jag kan här utläsa att respondenten vill bli delaktig i företaget. Han vill bli insatt och få en 
djupare insikt om vad som växer i företaget, inte bara att han vet och ser att företaget växer. 
Jag vill här göra en koppling till Tom Burns och G.M. Stalker (Bruzelius & Skärvad 
2005:346) förklaring om mekanisk och organisk struktur. De beskriver ett företag med 
organisk struktur, där ansvaret är gemensamt och att samordning sker i samverkan i olika 
riktningar. Medarbetar och enheter har kunskap om överordnade mål. En mekanisk struktur 
beskriver att någon högre upp i hierarkin beslutar om mål och samordning sker via chefer. 
Personalens lojalitet sker i form av lydnad. Många organisationer har som tidigare beskrivits i 
kapitel 3 en blandform av dessa två strukturer. Helmia har som många ”moderna” företag en 
blandform. Företagsledningen menar också att Helmia har en matrisstruktur och de upplever 
organisationen som ”platt”. Jag kan här utläsa att när det handlar om att sätta upp mål för 
verksamheten har företaget en mekanisk form. Medarbetarna är inte medvetna om uppsatta 
mål och har heller inte varit delaktiga. Eftersom kommunikationen sker vertikalt via 
samordning av chefer kan jag se en viss risk att information ”stannar på vägen” och inte når 
ända fram till medarbetaren.  
 
Jag drar slutsatsen att företaget har vissa svårigheter att informera medarbetare om 
verksamhetens mål. Anställda vet att kunden är viktig- till och med viktigast. Främsta 
anledningen till att höja kundnöjdhet är att behålla bonusen eller att försöka få bonus. I 
Torsby där man i flera år fått bonus menar man att det är en morot för alla anställda att få 
bonusen. Medan man i Karlstad inte kommer i närheten av bonusen känner anställda motstånd 
till bonusen och grundtanken med bonusen ger motsatt effekt. Den anställde känner ett 
motstånd till bonusen och den fyller heller inte dess grundtanke- att sammanföra 
avdelningarna, tvärt om så tycker man i Karlstad att samarbetet mellan avdelningarna 
fungerar dåligt. ”det blir en mur emellan…” som en respondent uttryckte sig.    
 
 

5.3 Personalpolitik 
 
Personalpolitik är en del av företagskulturen. Personalidé beskriver vad man har för rutiner 
för anställda i företaget. Den är ett uttryck för företagets syn på medarbetarna i relationen 
mellan anställda och företaget.  En personalidé behöver konkretiseras, precis som affärsidén 
är konkret utformad, behöver också personalidén tydliggöras i företag och organisationer. 
(Bruzelius och Skärvad 2004 kap 10) Den omfattar vilka människor företaget eftersöker, 
vilken kompetens som förväntas, hur personal ska införlivas (introduktion och socialisering), 
den ska innehålla vad företaget erbjuder (lön, arbetsvillkor, belöningar), hur personal 
avvecklas och till sist hur företagets mål och medarbetares mål stämmer överens och hur det 
kan uppnås. Nedan följer en analys av rekrytering, belöning och bestraffning och vilken 
påverkan dessa har för företagskulturen.   
 

5.3.1 Rekrytering 
 
Ledningen påverkar organisationskulturen på flera sätt. Två exempel på det är hur man 
rekryterar och befordrar inom företaget, det vill säga intern rekrytering. Framgångsrika 
företag har en tydlig policy hur man väljer nya medarbetare. Man anställer de som passar in i 
helheten (Danielsson 2002). Ledare och chefer har stort inflytande på vilka som ska rekryteras 



 47

och Bolman & Deal (1997) menar liksom Danielsson att framgångsrika och starka företag har 
en tydlig policy när det gäller vilka människor de vill ha som medarbetare.   
 
Lars-Erik och Stig-Olov Walfridson säger att ärlighet är viktigast. Men engagemang är också 
viktigt. De anser också att de allra flesta har dessa kvalitéer. ”Men det finns inte hos alla, 
riktigt så bra har vi inte varit att rekrytera”. Företaget har en checklista på cirka 50 punkter för 
hur rekryteringen går till. Den innefattar allt från att drogtest ska göras för den sökande till att 
den nya arbetaren ska ha arbetskläder eller visitkort. Lars-Erik och Stig-Olov är mycket nöjda 
över checklistan och tycker att den fungerar bra. De har också tagit rekryteringsföretag till 
hjälp för att underlätta anställningsförfarandet. De tycker att det på senare tid har blivit 
svårare att hantera rekryteringen på grund av att företaget växt. På Helmias intranätet finns 
information om att det har till kommit en ny medarbetare. Om det till exempel har anställts en 
person i Arvika så kan alla inom Helmia ta del av den informationen.  
 
I Sunne /Torsby anser man att nyrekryteringen fungerar bra. Verkstäderna har direktkontakt 
med Stjerneskolan8. Många av eleverna gör skolpraktik på Helmia i Sunne eller Torsby. På så 
sätt är anställda vid Helmia redan bekanta med de personer som rekryteras. Jag kan se att 
detta nära samarbete med ortens skola har starka fördelar och kan liknas med 
internrekrytering. Att välja medarbetare är viktigt och används som ett strategiskt verktyg. Jag 
anser att i Sunne/Torsby har man ett mycket lämpligt verktyg då man har ett nära samarbete 
med skolan. När man gör intern rekrytering minskar antalet fel som nybörjare ofta kan begå 
(Ekstam 2002). När Helmia provanställer en mekaniker som redan gjort praktik på Helmias 
verkstäder är introduktion redan påbörjad eller till och med klar. De nyanställda har lätt att 
komma med i gemenskapen och man umgås över generationsgränser.  
 
I Karlstad fungerar inte rekryteringen lika enkelt. Karlstad är en stad med betydligt fler 
verkstäder och bilförsäljare så det är inte lika fördelaktigt som i Sunne/Torsby med 
praktikelever som sedan kan anställas. Respondenter i Karlstad tycker att guidning och 
presentation av nyanställda inte fungerar tillfredställande ”plötsligt dyker det upp någon, man 
vet inte vilka de är”. Respondenterna tycker att intranätet används fel i detta sammanhang. 
”Det kommer en liten blänkare att det kommer en ny person och så lycka till”. Man menar att 
det läggs för lite tid för introduktionen av den nya. Man eftersöker också att introduktionen 
ska ske från två håll. Det är ju inte bara den nya som ska introduceras till ett nytt arbete och en 
arbetsplats. De redan befintliga medarbetarna behöver också introduceras med den nya 
medarbetaren. De menar också att snabbheten i introduktionen speglar andra saker som går 
för fort i företaget.  
 
Det är stora skillnader på introduceringar av nya på de jämförande orterna. De har också olika 
förutsättningar på grund av samarbetet med skolor. Men introduktionen är viktig för att 
implementera företagets värdegrund till nyanställda. Med tiden kommer nyanställda att förstå 
och bli en del av företagskulturen. I Sunne/Torsby har troligen den nyanställde 
”förkunskaper” om Helmia och vet mer om grundaren och vilka som ingår i familjen 
Walfridson än den som får anställning i Karlstad. Brytting (2005) menar att företag som 
eftersträvar en homogen företagskultur bygger den oftast på uppsatta värden som sedan 
omsätts i regelverk. Detta kan vara policydokument. Helmia använder sig av en handbok som 

                                                 
8 Stjerneskolan är Torsby kommuns gymnasieskola som utbildar mekaniker men  även tävlingsmekaniker. 
Elever som gått tävlingsmekanikerutbildningen är med och arbetar vid rallytävlingar. Helmiakoncernen  som 
också består av ”Helmia Racing” (se kap 1 inledning) kan därav se om dessa elever passar in i Helmia.   
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finns på intranätet. Men handboken är en kanal för att implementera företagets värderingar. 
Andra viktiga värderingar förmedlas också genom myter, historier och berättelser.  
 
I Sunne/Torsby har nyanställda dessa berättelser redan innan anställningen ägt rum. Det är 
kortare väg för nyanställda i Sunne/Torsby att tillförskaffa sig kunskaper om företaget och 
lära sig vad som är tillåtet och inte tillåtet. Detta ger ett vinstvärde till företaget som tjänar på 
att få personal som snabbt förstår jargongen i exempelvis verkstaden. Utvecklandet av starka 
företagskulturer är intressant i syfte att förbättra företagets effektivitet, vitalitet och 
innovationsförmåga. Det är som sagt betydande för företagets framgång. (Bruzelius och 
Skärvad 2004) Företagskultur handlar om att kunna kategorisera, att skilja ut en grupp från en 
annan. När en företagskultur är stark är den framgångsrik. Man har lyckats förmedla kulturen 
när man vet hur ens grupp fungerar, när man som gruppmedlem förstår de gemensamma 
värderingarna och dessutom har tagit till sig vad ledning verkligen gör, alltså det som är 
synligt. Man benämner detta ”Walk the talk”. Alltså, så som ledningen gör, gör också 
anställda.  
 

5.3.2 Belöning och bestraffning 
 
Hur man belönas och bestraffas i företaget visar en del av företagskulturen. Att belönas kan 
vara den lön man får per tidsenhet (exempelvis månadslön), och förmåner. Men belöning 
handlar också om hur medarbetare blir uppskattade. Bestraffning handlar om vad som ogillas 
på företaget, vem som får kritik och så vidare. Det handlar om vilka ritualer och ceremonier 
man har. Vilka signaler sänds till medarbetarna om exempelvis bara ledare får del av vinst 
eller fördelar, vilka signaler sänds ut om alla anställda får friskvårdskort eller dylikt? 
(Danielsson 2002) 
 
Helmia använder sig av olika belöningssystem. Förutom lön har man olika bonussystem som 
exempelvis premiedelning och kundradar. Bilförsäljningen har också olika bonus för antal 
sålda bilar och antal tjänsteår. Förutom dessa delas guldklockor ut för medarbetare som varit 
anställda i 25 år. Efter sammanslagningen med Volvo i Karlstad (dåvarande Kajsa Jansson) 
fick även de som arbetat där guldklockor.  
 
Medarbetare i Sunne/Torsby och Karlstad uppfattar belöningssystemet på samma sätt. 
Anställda vet hur prestationslönen fungerar om man menar att ”för att få något måste man 
ligga i”. Prestationslönen fungerar så att arbetaren får mer pengar om den hinner utföra fler 
tjänster. Till detta hör också in- och utstämpling. Anställda vet också att det går att få högre 
lön vid mera ansvar. Inom mekanikeryrket kan mekaniker vidareutbildas i olika stegar. Ju 
högre upp i stegen, desto högre lön, det vill säga möjlighet till karriär. Förutom att prestera i 
det dagliga arbetet uppmärksammas medarbetare när de fyller 40, 50 och 60 år. Ledningen har 
då överlämnat en present till den anställde. Annars är det personalklubben som ordnar tårta 
eller någon annan tillställning. Det är alltså medarbetarna själva som bekostar det. De vet 
också att guldklockor delas ut för lång tjänstgöring. 
 
I Karlstad tycker man att prestationssystemet är ett dåligt system, de känner sig 
kontrollerande och inte betrodda att sköta sitt arbete. Det är ett stort missnöje mot in- och 
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utstämling9. Jämförande med ackordslönen var det ett bättre system än den nuvarande 
prestationslönen.  
 
Respondenterna menar också att när någon har gjort fel resulterar det i kollektiv 
bestraffning10. De tycker att ledningen ska reda ut problem som uppkommer direkt med den 
person som ligger till grund. De menar att ledningen använder kollektiv bestraffning för att 
det är en enkel åtgärd på uppstående problem, men att det skadar företaget. ”Ledningen får 
personalen emot sig” som en respondent uttryckte det. Anställda i Karlstad har varit med om 
flera förändringar och det har påverkat personalen. Bland annat att Helmia infört in- och 
utstämpling. I Sunne/Torsby uppfattar jag inte som att respondenterna känner missnöje om 
prestationslön. 
  
Optionsprogram eller bonuslöner (den rörliga delen av lönen) kan skapa ett klimat där man 
ogärna hjälper varandra eftersom systemet belönar den individuella insatsen. 
Det skapar en vi-känsla om alla får ta del av kakan. Om man i företaget bygger upp bra 
belöningsmodeller skapar systemet en stark vi-känsla (Danielsson 2002:119ff). Helmer var 
villig att dela med sig av företagets vinster. Innan debatten om löntagarfonder blev aktuellt 
införde han ett system för att dela med sig till anställda11. Jag har inte uppfattat 
respondenterna i Karlstad så att de känner att de tar del av vinster. I Sunne/Torsby är man 
däremot medveten om att pengar kommer tillbaka till arbetaren i form av arbetsmiljöåtgärder 
och andra investeringar.  
 
Jag tolkar detta som att man i Sunne/Torsby har en bättre vetskap om att Helmer var noga 
med att vinstpengar skulle tillbaka till företaget. I det inledande kapitlet om 
företagsbeskrivning framhåller Helmer betydelsen av att värna om personal. Flera exempel 
från tidigare anställda och nuvarande personal visar på att så är fallet. God arbetsmiljö skapar 
trivsel för medarbetarna, om de känner att de blir påkostade känner de mer motivation och 
engagemang vilket resulterar i lägre sjukskrivningstal.   
 
 
 

5.4 Företaget och medarbetaren 
 
Affärsidén förklarar bland annat de grundläggande antaganden och vilken personalidé 
företaget har. Som ovan beskrivits är personalen företagskulturen, det är medarbetarna som är 
kulturbärarna. Bruzelius och Skärvad (2004) menar att det är de grundläggande värderingarna 
som skapar störst värde i en organisation. De grundläggande värderingarna är vad företaget 
står för. Det förklarar till exempel hur man löser problem eller hur kommunikation fungerar. 
Desto mer ”inprogrammerade” värderingarna är, desto bättre samförstånd mellan anställda 
och företaget. Som iakttagare är kulturens yttersta lager, artefakter, lätta att observera men 
svåra att uttyda. De är skapta av människan och är det vi ser, hör och känner. Vi kan beskriva 
det vi ser men inte förklara vad som ligger bakom dem. I detta avsnitt behandlas 

                                                 
9 In- och utstämpling infördes i Karlstad några år efter sammanslagningen mellan Kajsa Jansson och Fryksdalens 
Motor (Helmia).  
10 Respondenterna i Karlstad betonar sitt missnöje att det sker kollektiv bestraffning och ger några exempel på 
sådana. Jag redovisar dem inte här på grund av orsakerna i sig och konsekvenserna inte är relevant för 
kulturanalysen. 
11 Debatten om löntagarfonder var aktuell under 1970-talet och var en form av bonussystem som innebar att 
företaget skulle ge vinstutdelning. Varianter av löntagarfonder har funnits, bland annat ”vinstskatt”. (www3) 
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förhållningssättet mellan anställda och företaget på de olika orterna. Vilka värden står 
företaget för och hur når ledningen ut med sina värderingar till anställda? Hur lojal är man 
som anställd mot företaget och ledningen?  
  

5.4.1 Signifikant aktör och ”företagsandan” 
 
Helmia började en gång som företaget Fryksdalens motor vars grundare var Helmer 
Walfridson. Grundaren – den signifikanta aktören är den som har störst kunskap om företaget 
och dess affärsidé. Företags drivs i vinstintresse och befinner sig i en konkurrerande marknad 
därför är företagets affärsidé av stor vikt som man vill att anställda ska känna till. (Granberg 
2003)  Personalidé , vision och affärsidé hänger ihop. När jag började min studie med Helmia 
åkte jag först till Helmias bilförsäljning i Karlstad för att möta Stig-Olov Walfridson som är 
verkstadschef och grundarens son. Jag möttes av skyltar med Volvos logotype. Det tog en 
stund innan jag upptäckte en skylt där det stod Helmia12. En av de första frågor jag ställde till 
Stig-Olov Walfridson var vad företaget Helmia står för. 
  

Vi står för vad vi säger… förtroende tycker jag. Vi håller fast vid det vi 
säger /…/. Ett handslag är ett handslag. Har säljaren gjort fel står vi ändå 
fast vid det som är uppgjort, vi får ta smällen. Så vill vi bli förknippade, 
dem värderingarna har jag i varje fall.  

 
Också företagets VD och grundarens son, Lars-Erik Walfridson betonar att företaget står för 
”förtroende” men också ”stabilitet”, ”kunder” och som han säger: ”andan, om man får 
uttrycka sig så /…/ familjen…det är en kultur som inte finns idag”. Detta handlar om Helmias 
grundläggande värderingar, det vill säga det synsätt Walfridsonandan präglas av (se kapitel 2 
om företaget Helmia). Walfridsonandan finns nedskrivet och innefattar bland annat punkter 
om att skapa en förtroendefull relation och att alltid hålla det man lovat.  
 
När jag intervjuat medarbetare har svaren varit skiftande om vad de tycker kännetecknar 
företaget Helmia. Generellt har respondenternas svar varit att det är en trygg och stabil 
arbetsplats. Men det som företagsledningen betonar med förtroende framkommer inte i 
direkta ordalag från intervjupersonerna, varken i Torsby/Sunne eller i Karlstad.   
 
Alla intervjuade känner till grundaren men benämner honom på olika sätt. I Karlstad svarade 
en person att grundaren är pappa till Stig-Olov och Lars-Erik och kommer på efter lite 
funderande att han heter Helmer. 
 

Jag känner honom inte, men jag vet att han är en omtänksam person, det 
har jag hört talas om och det har väl pojkarna ärvt efter honom.  
 

En annan respondent verkar inte helt säker på vilken som är grundaren när han säger:  
  

Helmer…har jag fattat det som i varje fall…Kröskongen. Han är en skärpt 
gubbe, tar hit polacker som plockar bär billigt som han säljer dyrt…bra 
affärsidé. Det är allt jag vet. Det är sånt man har hört….sånt vi har pratat 
om...innan visste jag inte hur han såg ut. Jag har sett honom här… på 
något möte…men det springer mycket folk här. Han är inte med mera, han 
är avpolitiserad om man ser på Helmia då. Nu är det till och med hans 

                                                 
12 I Sunne stod det däremot stort på väggen: ”Helmia bygger på förtroende”. 
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barnbarn som är här /…/, de gör som de vill nu. Här i Karlstad har han 
ingen funktion. 

De myter och historier som berättas sätter prägel på företaget. Det förklarar den företagskultur 
som finns och vilken kännedom den anställde har om företaget. Som anställd i Karlstad är 
man en del av ett stort företag som är intresserad av att tjäna pengar. Det är därför företag 
finns. I Sunne/Torsby har man en annan historia om Helmer.  
   

Ja, det är Helmer Walfridson./…/. Jag har ju servat hans bil… det fanns 
alltid en lösning om det var problem… det är hans motto det…han vill 
gärna dra i många trådar ännu, det har han gjort sedan han var ung, att han 
vill va med. /…/. Det känns ju som man har känt honom hur länge som 
helst, typ sedan första dagen du träffade honom, det spelar ingen roll vad 
du är för människa. Han liksom tar dig för den person du är, det är väldigt 
öppet…så har jag fått uppfattningen i varje fall /…/. Han har verkligen 
vågat satsa på det här, lagt ner sig, jag kan tänka mig att han jobbat dygnet 
runt för att få ihop allt /…/. 

 
En annan respondent i Sunne/Torsby berättar att Helmia består av en stor ägarfamilj och att 
det är bra folk.  
 
Det är grundarens värderingar som ska förmedlas och som sedan styr organisationen (Bang 
1999). Viktiga värderingar och normer förmedlas genom myter, historier och legender som 
berättas i företaget (Brytting 2005). Berättelserna och historierna är en del i 
kunskapsbildandet, personalen är kulturbärare och förmedlar de grundläggande värderingarna 
och därmed också affärsidén. I Sunne/Torsby pratar man om resor man gjorde tillsammans för 
mer än tio år sedan, man lever på ”gamla goda minnen”. Även de yngre som inte var med på 
dessa resor har hört berättelserna om de trevliga resorna man gjorde till bland annat Island. 
Lars-Erik Walfridson är också medveten om värdet av att ha något gemensamt, inte bara i det 
dagliga arbetet och menar att resorna har sammansvetsat medarbetare. Helmer var ofta med 
på resorna, han var med på det roliga. De goda värderingarna är grunden till en stark 
företagskultur. (Danielsson 2002) 
 
Min tolkning av intervjupersonernas uttalanden om företagets grundare är att de har mycket 
olika förståelse om honom på de jämförande orterna. Man har dessutom helt olika 
förhållningssätt till honom. Detta beror dels på det geografiska avståndet till grundare, det vill 
säga om man har haft direkt kontakt med honom13, men också hur pass väl man har kunnat 
implementera företagets synsätt, det vill säga den anda Walfridson präglas av. Andan 
förklarar det som är grundläggande i företaget och kommer från grundaren – Helmer 
Walfridson. Ledningen menar att förtroende är viktigt och att det är det som företaget vill 
förknippas med. I Karlstad har man enligt mitt empiriska material inte insikt om Helmer 
Walfridson- andan. De vet vem grundaren är men inte vad han har gjort för företaget och 
vilken betydelse han har och har haft för dess framgång. De har inte kontinuerligt hört talas 
om hans sätt att se på förtroende och vilken människosyn han har.   
 

5.4.2 Ledningen 
 
Ledarens roll har stor betydelse för företagskulturen. Grundaren och ledare har stor makt att 
prägla organisationen. Ledaren ska skapa förutsättningar för medarbetaren så att de ska kunna 

                                                 
13 Helmer Walfridson bor i Torsby. 
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åstadkomma ett bra resultat. Ledaren ska sätta upp mål, vilka ska vara tydliga. Ekstam (2002) 
menar att dagens ledarskap handlar om att leva som man lär, att få medarbetare med sig, ge 
stöd, vara engagerad, hålla sig informerad och också vara öppen. Ledarskap handlar om en 
påverkansprocess, att få andra människor att frivilligt och helst också engagerat att uppnå 
vissa mål. Hur ledarskapet i Helmia uppfattas av medarbetare ser olika ut mellan 
Sunne/Torsby och Karlstad.  
 
Lars-Erik Walfridson menar att han vill vara öppen i sitt ledarskap och att den som vill ska 
kunna gå till honom och prata med honom. Han anser att hans ledarskap är demokratiskt men 
att det också är otydligt ibland.  

 
Kanske är vi för mesiga…för snälla ibland. Jag kan känna ett behov av lite 
jäklar anamma ibland…tror jag, det känns så …både för mig själv och för 
andra. 
 

Stig-Olov menar också att de ibland är för snälla. ”Jag är nog för vek ibland, jag behöver nog 
sätta ner foten. Och så kan det gå lite för fort ibland”.  
 
I Sunne/Torsby menar en medarbetare att för honom är ett gott ledarskap öppet och enkelt. En 
ledare ska hålla ihop gruppen och rätta till det som är fel. 
 

Då tänker jag på Lars-Erik, på VD´n. En god ledare ska kunna vara öppen 
och enkelt att få kontakt med, enkelhet, men man ska också känna respekt. 
Ja, jag vill ju inte gå och vara rädd men jag vill ha raka besked….om något 
händer så ska man få besked att det ska ses över.  
 

Andra personer som intervjuats i Sunne/Torsby menar att det är viktigt att ledaren är bra, att 
cheferna på alla nivåer fungerar för god trivsel. Är de inte tydliga och det är något fel får 
chefer reda på det. Jag gör tolkningen att anställda i Sunne/Torsby uppfattar det som Lennéer 
mf (1991:95ff) beskriver om ett demokratiskt ledarskap. Prestige är inte viktigt för den 
demokratiske ledaren, han/hon kan erkänna sina fel och misstag utan att för den delen förlora 
för mycket självkänsla. Det gör att medarbetare är riskvilligare, ett misstag är inte lika med 
katastrof. Det är ”högt i taket” på dessa arbetsplatser.  
 
I Karlstad beskriver en respondent att en ledare ska ta tag i problem när de uppstår, men också 
vara förutseende, att de lyssnar ordentligt på personalen.  
 

Det ska inte bestämmas över våra huvuden, personalen måste få vara 
delaktig. Det måste ske i samråd med personalen. Ibland fallerar det här, 
det fattas dumma beslut ovanför huvudet. Vi får inte reda på varför vi ska 
göra så och så.  
 

En annan respondent menar att det behövs tydligare ramar, det som är bestämt ska hållas. 
 

Även här ser jag tydliga skillnader mellan Karlstad och Sunne/Torsby. Anställda i 
Sunne/Torsby känner större trygghet i sitt dagliga arbete.. Man vet vad man ska göra och 
man vet varför. I Karlstad är man mera utsatt av förändringar14, att det fattas beslut som inte 
är förankrat hos medarbetaren. Som jag inledningsvis beskrev menar Ekstam (2002) att 
ledarskap ska präglas av gott stöd och engagemang men också att det finns en öppenhet. I 

                                                 
14 Detta redovisas under avsnittet 5.1.1  om sammanslagningen 
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Sunne/Torsby anser man att det finns möjlighet till raka besked och att det är ”öppet” till 
ledningen. I Karlstad är det oklart varför det sker förändringar och de eftersöker tydlighet. Det 
är tio år sedan Helmia köpte Kajsa Janson bil. Alla anställda vid Kajsa Janson hade möjlighet 
att stanna kvar på arbetsplatsen för att fortsätta arbeta på Helmia bil. Från mina intervjuer har 
jag fått en bild av att Kajsa var en auktoritär ledare som tog alla beslut – små som stora. ”Vi 
var tvungna att fråga om allt, från att köpa in blyertspennor…allt skulle gå genom henne…” 
 
Helmia Bil (som på den tiden var Fryksdalens motor) hade en annan ledarstil som jag anser 
var en blandning av auktoritärt ledarskap, demokratiskt ledarskap och låt-gå ledarskap. 
Medarbetare på Fryksdalens motor hade stort handlingsutrymme och de hade ledningens 
förtroende. De som varit anställda på Kajsa Janson bil fick ett helt nytt ledarskap som de inte 
var vana vid. Jag ser i min undersökning att det tidigare ledarskapet från Kajsa Jansons tid 
fortfarande inverkar på medarbetarna i Karlstad. Anställda har arbetat utifrån ett ledarskap 
med tydliga ramar med lite mått av handlingsutrymme. Efter sammanslagningen får anställda 
ledarskap som låter arbetsgrupper klara sig själva.  
 
Ledningen på Helmia anser att ledarskapet är demokratiskt. Ett demokratiskt ledarskap utgår 
från att medarbetaren är ansvarsfulla och ”mogna”. Lennér mf (1991:95) menar att arbetet 
fungerar även om inte ledaren är på plats. Anställda i Karlstad upplever att ledarskapet känns 
otydligt och att det är otydliga ramar. Min slutsats i detta är att anställda i Karlstad som haft 
ett auktoritärt ledarskap med Kajsa Janson uppfatta ledarskapet med Helmia som mera låt-gå-
ledarskap än ett demokratiskt ledarskap därför att kontrasterna i ledarskapet blev så stora vid 
sammanslagningen.  

  
Det är ledaren som ska skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö. De ska 
vara hörsamma tycker jag, fast bestämd…inget flackande hit och dit. Jag 
är så trött på allt nytt och nytt, det är en massa beslut och vi förstår inte 
varför. Och då det inte fungerar för någon annan avdelning eller om det 
uppstår problem får vi stå skott för dem.  

 
 
Ovanstående visar att ledarskapet uppfattas mycket olika av medarbetare i Sunne/Torsby och 
Karlstad och det får konsekvenser för mål och resultat. Hur man får medarbetare att vara 
engagerade beror på situationen, men att vara tydligt är viktigt. Ett situationsanpassat 
ledarskap innebär att ledaren anpassar sig efter arbete, gruppsammansättning samt 
mognadsnivå. Man utgår från en fyrfältsmodell och utifrån medarbetarnas grad av mognad 
och hur redo medarbetaren är kan olika ledarstilar användas. (Hersey & Blanchard 1988) 
Ekstam (2002 kap 3) menar att ledarskapet är situationsbetingat, vilket innebär att en ledarstil 
kan vara framgångsrik i en situation men leda till katastrof i en annan. Auktoritärt ledarskap 
och demokratiskt ledarskap behöver inte vara två motpoler. En blandning av demokratiskt 
stödjande och auktoritärt dirigerande ledarskap är det som ger framgång. Det är situationen 
som avgör vilken stil som ger framgång.  
 

5.4.3 Lojalitet och trygghet 
 
Ledarskap handlar om att få andra människor att frivilligt och helst också engagerat agera för 
att uppnå mål för företaget. Chefer och ledare förmedlar det de tror på, det som är viktigt för 
företaget. De är rollförebilder och det sätt de väljer att bete sig i företaget förmedlar 
antaganden och värderingar till resten av företaget. Det handlar om vad cheferna verkligen 
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gör. Man talar om ”walk the talk”. (Bruzelius och Skärvad 2003) Ledningen på Helmia menar 
att de själva vill föregå med gott exempel. De menar exempelvis att själv komma i tid till 
arbetet, eller att betala för sig när man hämtar något i kiosken är självklara handlingar.   
 
På båda orter Sunne/Torsby och Karlstad säger respondenter att Walfridson är ”lätta att ha att 
göra med”. I Karlstad säger en respondent att ”Walfridson är rejäla, de är dominerande i 
Värmland, men de ser inte medarbetaren längre, när de blir för stora”. De menar också för att 
ledare ska kunna entusiasmera behöver de komma in ibland ”…en klapp på axeln och säga att 
de här var bra, man vill ha ros ibland också” Anställda tycker att det är viktigt med både ris 
och ros, att det är det som ger trygghet. Att man vet när man gjort fel men också då det är bra. 
En respondent säger också att det blir ingen vi-känsla - solidariteten sviktar. Jag tolkar detta o 
så att om medarbetare får både ris och ros ökar också tydligheten i ledarskapet. Anställda vill 
att ledningen ser dem, att de tar sig tid att prata och att det finns tid för eftertanke och 
reflektion över arbetssituationen. Det framkommer också att de eftersöker tid för samtal. Det 
skapar tillit mellan ledning och företaget. (Bang 1999) 
 
Både i Sunne/Torsby och Karlstad är arbetskamrater mycket viktigt och man är vänner 
avdelningar emellan. Men i Sunne/Torsby har man ett större samarbete mellan avdelningar än 
i Karlstad. Det existerar mindre oenigheter men det finns inga murar mellan. Medarbetare i 
Karlstad poängterar att lönen är viktig, de gör sitt jobb och vill ha en skälig lön. Om 
samarbetet sviktar kan lönen bli viktigare. Man menar i både Sunne/Torsby och Karlstad att 
det är så stort i Karlstad och att det då är svårare att vara personlig. I Sunne/Torsby finns 
personer som håller ihop personalgruppen vilket ökar solidariteten och man känner en 
ömsesidig lojalitet mellan ledning och anställd. ”Jag är trogen Helmia och jag känner om jag 
skulle till exempel bli sjuk skulle Helmia hjälpa mig”. Danielsson (2002) menar också att det 
finns en tydlig koppling mellan personallojalitet och kundlojalitet. Jag menar då att om 
personalen trivs tillsammans, förstår ledningen och affärsidén påverkar det också Helmias 
kundradar (se analys om kundfokus). Det är ledning och medarbetare som tillsammans är 
kulturen i företag. (Danielsson 2002)   
 
När Helmer Walfridson var verksam ville också han föregå med gott exempel. Han var ofta 
med och arbetade sent på kvällar under högsäsong. Detta handlar om konkreta och tydliga 
handlingar, men också det mer abstrakta är viktigt i förhållandet mellan anställda och 
medarbetaren. Företaget sätter ärlighet höst upp på listan vid nyrekryteringar. Ledningen 
menar att om de märker oärlighet blir de mycket besvikna. Jag ser här en tydlig koppling om 
vad Philipsson (2004:29) menar med ett ledarskap som utgår från värden, att man vill ha 
medarbetare vars värden stämmer överens med ledarens. Detta beskriver den etik man 
efterstävar inom företaget.    
 
När Helmia var Fryksdalens Motor anordnades resor för medarbetarna. Det har 
sammansvetsat medarbetarna i Sunne/Torsby. Det är enligt min tolkning en stor pusselbit till 
att medarbetare känner tillhörighet och lojalitet med företaget. Medarbetare berättar och 
pratar om dessa resor efter många år. Resorna symboliserar att Helmia bryr sig om de 
anställda. I Karlstad bär man inte med sig berättelser, inte historier och har heller inte 
kunskapen om grundaren. Det resulterar i att det blir ett glapp mellan medarbetare och 
företaget. Lika viktigt att medarbetare ska känna till mål för verksamheten och förstår 
affärsidén – lika viktigt är att ha kunskap om bakgrunden och historien. Det vill säga de 
grundvärderingar som Helmia står för, det som är Helmia och som också förklarar 
företagskulturen. Helmia vill ha ärliga och engagerade medarbetare. Ekstam menar att då  
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bör ledare också själva visa engagemang och finna vägar i kommunikationen som gör att 
företagets värdegrund når fram. (Ekstam 2002)  
 
 

5.5   Sammanfattning av företagskulturen i Helmia 
 
Utifrån undersökningsfrågorna framkommer skillnader i företagskulturen mellan 
Sunne/Torsby och Karlstad. Nedan redovisas en sammanfattning av ovanstående fyra 
temaområden som utgjort detta kapitel.  
 

5.5.1 Ett växande företag 
 
Sammanslagningen har påverkat anställda på olika sätt. Men generellt präglas 
företagskulturen på de jämförande orterna av ett servicetänk, arbetare är väl medvetna om att 
det är viktigt att kunden är nöjd. Kundvärdet har företaget och ledningen generellt lyckats nå 
ut med till sina medarbetare. I Sunne/Torsby har man känt att företaget växer och blir stort. I 
Karlstad har sammanslagningen tydligast märkts av på grund av att ledarskapet blivit 
annorlunda. Anställda i Karlstad som var vana vid ett auktoritärt ledarskap känner nu 
otydlighet med det demokratiska ledarskapet. Svårigheten för Helmia har varit att kunna 
skapa tillit till sina nya medarbetare i Karlstad, att kunna bryta ner mål och vision så att varje 
medarbetare ser sin plats i Helmia. Det ställer krav på ledningen. Ett gott ledarskap med en 
fungerande kommunikation är viktigt för att skapa laganda och att enheter samverkar. 
(Ekstam 2002) 
 
En viktig del av kommunikationen i Helmia är intranätet. Intranätet fungerar som ”dåtidens” 
anslagstavla. Där finns information om allt som händer i företaget, allt från trivialiteter till 
säkerheten inom företaget. Ledningen menar att det är svårigheter att få medarbetare att aktivt 
söka information och hålla sig informerade. Medarbetare tycker att det är för mycket 
information och tröttnar därför på intranätet. Som en lösning på detta problem menar Ekstam 
(2002:91), kan vara att man under en tid minimerar informationen och börjar på ny kula och 
efterhand ge den information som efterfrågas. Också fel människor kan få fel information En 
lösning kan vara att göra en behovsanalys, att man helt enkelt frågar avdelningar eller 
medarbetare vilken typ av information som är relevant. Sunne/Torsby har den fördelen att 
man kan hålla sig informerad om även utan intranätet. Men det är en nackdel för 
implementeringen av företagskulturen, historier, berättelser och den företagsanda som 
företaget står för går förlorad till medarbetare i Karlstad då anställda inte kommunicerar i 
vardagligt tal. Företagsandan stannar i Sunne/Torsby.  
 

5.5.2 Volvo och kunden 
 
Eftersom företaget och ledning lägger mycket fokus på kunden, gör också medarbetare det. 
Som ledningen gör, gör också medarbetaren – man har lyckats nå ut med budskapet (Ekstam 
2002). Som drivkraft har Helmia kundradar för att öka motivationen att göra kunden nöjd. Det 
resulterar till att anställda får högre lön. Utfallet att använda kundradar är olika. I 
Sunne/Torsby är målen högt satta, men de är inom rimlighetens gränser. I Karlstad är målen 
för kundradar för högt satta och anställda upplever dem som omöjliga att nå Medarbetare 
upplever att de inte får del av bonusen trots att företaget går bra. Detta resulterar i att det blir 
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större sammanhållning på de orter som klarar målen, medan man i Karlstad inte når upp till 
målen känner besvikelse. I Sunne/Torsby är det inga psykologiska murar mellan 
avdelningarna och respondenter upplever att de har bra sammanhållning inom hela huset. I 
Karlstad känner man av ett avdelningstänk och det resulterar i att man arbetar var avdelning 
för sig. Sammanhållning och vi-känslan bortfaller och därmed också skapandet av en stark 
företagskultur. I Karlstad känner man också större krav från Volvo Göteborg än man gör i 
Sunne/Torsby. Detta påverkar också anställdas förhållningssätt till Helmia. Det gör det 
svårare för ledningen att integrera Karlstads medarbetare, att bli en del av Helmias 
företagskulturen, när de också upplever styrning också från Volvo Göteborg.  
 

5.5.3 Personalpolitik 
 
Rekryteringen är för företag en viktig del i personalpolitiken. Att välja rätt människor är av 
betydelse för företagskulturen. Man väljer de människor som passar in i helheten (Danielsson 
2002). Helmia ha en tydlig policy med vilka de vill ha. Man poängterar ärlighet och 
engagemang. Till hjälp vid rekrytering använder företaget en checklista för att allt ska gå så 
rätt tillväga som möjligt. Inom hela företaget har man ett nära samarbete med gymnasieskolor 
och man använder sig av speciella handledare för att hjälper till vid introduktionen. Detta 
förenklar nyrekrytering avsevärt enligt ledningen. I Sunne/Torsby upplever man introduktion 
av nyanställda som enkel medan man i Karlstad tycker att det är dålig introduktion. I 
Sunne/Torsby kommer medarbetare direkt från Stjerneskolan och detta kan jämföras med en 
internrekrytering då de nya medarbetarna redan är kända med övrig personal och även 
uppfattat en del av företagskulturen. Belöning och bestraffning har också olika innebörd för 
anställa. I Karlstad känner sig respondenter inte betrodda. In- och utstämpling uppfattar de 
som ett slags kontrollerande från ledning och man menar att det tidigare ackordssystemet var 
bättre. I Sunne/Torsby ”sköter man sig själv” och man känner företagsledningens förtroende. 
Man är i Sunne/Torsby medveten om att det satsas, delar av vinster går tillbaka till företaget. 
Just nu i skrivandets stund byggs det för fullt på Helmias fastighet i Karlstad. Men 
medarbetare har inte blivit informerade om vad det ska användas för. Det har här varit brister i 
kommunikationen som också får konsekvenser för att bygga en stark företagskultur.  
 

5.5.4 Företaget och medarbetaren 
 
Att nå ut med företagets mål och vision, det vill säga Helmias budskap är att stärka 
företagskulturen. Desto mer inprogrammerade värderingarna är desto större samförstånd 
mellan anställda och företaget. Företagets grundare är den som vet mest om företaget och 
ligger till grund för affärsidén. Om anställda känner till dessa grundantaganden eller 
värderingar underlättas samförståndet. Anställda anser också att de får för lite tid för 
reflektion och diskussion över deras arbetssituation och eftersöker samtal. I Sunne/Torsby är 
man väl känd med grundaren och man känner också till hans bakgrund. Man vet att han satsat 
mycket och kämpat hårt. I Karlstad är man inte medveten om grundaren bakgrund och därmed 
heller inte heller företagets värdegrund. Anställda i Karlstad är heller inte bevandrade med de 
berättelser om resor som respondenter i Sunne/Torsby uppfattar som belöning och som ökar 
känslan av tillhörighet, som en del av kulturen och Helmia. Detta förklarar devis också att 
tillhörigheten och lojaliteten är större i Sunne/Torsby.  
 
Anställda i Karlstad har fått ett nytt ledarskap. Det har varit en turbulent introduktion av att 
integreras med Helmia. De upplever ibland ledarskapet som otydligt på grund av att de 
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tidigare blivit styrda men nu får ta egna beslut. Fyrfältsmodell som Hersey och Blanchard 
(Bolman & Deal 1997: 341) beskriver om ledarskapsdimensioner förklarar vilken 
utsträckning ledare engagerar sig i medarbetarens skyldigheter och rättigheter och vilken typ 
av kommunikation som används. Genom uppgifts- och relationsinriktat ledarskap beskriver 
modellen fyra tänkbara ledarstilar – beordra, sälja, deltaga och delegera (se modell punkt 
3.5.3). Med anledning av hur medarbetare i Karlstad blivit styrda tidigare anser jag att de är i 
större behov av att bli styrda. De är inte van vid att kunna ta egna beslut och vill att ledaren 
ska vara mer delaktig och vara mer beordrade. Jag kan från Hersey och Blanchards modell se 
ett behov för medarbetare i Karlstad att ha ett ledarskap som är en blandning av deltagande, 
för att öka motivationen och beordrande därför att de tidigare haft det ledarskapet och som ger 
de anställda trygghet och tydlighet.  
 

5.5.5 Slutsats i förhållande till undersökningsfrågor 
 
För att söka svar på min hypotes utgick jag från några undersökningsfrågor. Dessa frågor låg 
till grund för att jag skulle kunna se vilken kultur som råder i företaget Helmia och om det 
fanns likheter och skillnader mellan Sunne/Torsby och Karlstad.  
 
Jag har i min undersökning sett att det finns olika drivkrafter mellan Sunne/Torsby och 
Karlstad. Kundradarn påverkar motivationen och är en stark drivkraft i Sunne/Torsby där de 
känner att de har belöningen inom räckhåll. Anställda förstår också målen för verksamheten 
och det arbete de utför är en del av helheten och man strävar tillsammans mot målet. 
Företagets affärsidé förstår medarbetare i de jämförande orterna även om de inte kan den 
utantill. I Karlstad känner anställda ett större krav från Volvo Göteborg och känner sig inte 
som en del av företaget Helmia och delar då heller inte dess företagskultur. I Karlstad är det 
en mur mellan avdelningarna som gör att samarbetet fungerar sämre och det påverkar 
sammansvetsningen mellan medarbetarna.   
 
Kommunikationen fungerar generellt bra mellan ledning och medarbetare. Intranätet är 
informationslänken mellan förtaget och medarbetare. Anställda anser att ledningen är öppen 
och lätta att prata med. På grund av det geografiska avståndet är det lättare för orterna 
Sunne/Torsby att ha kontakt mellan orterna. Karlstad har mer kontakt med exempelvis Arvika 
än Sunne/Torsby. Det gör att den värdegrund och det tänk Helmia står för inte 
implementeras till medarbetare utanför Sunne/Torsby. Kulturbärarna i Sunne/Torsby når inte 
ut till övriga medarbetare i företaget. Sunne/Torsby har också under längre tid införlivats med 
familjen Walfridson och känner bättre till grundaren Helmer Walfridson och hans värdegrund.  
 
Helmer Walfridson lade grunden till den syn man har på medarbetaren inom företaget idag. 
Detta handlar om företagets personalpolicy.  Varje individ ska kunna utvecklas i sitt yrke och 
ha möjlighet till kompetenshöjning. I Helmias affärsidé framgår att medarbetare ska ges 
förutsättningar för ett förstaklassigt arbete. I Sunne/Torsby tycker medarbetare att man tar del 
av vinster när det kostas på i verkstaden eller om det sker andra förbättringar. I Karlstad är 
den direkta belöningen av större vikt i form av att bli sedd och att man får beröm för ett gott 
utfört arbete. Hur väl nya arbetare introduceras skiljer sig åt i Sunne/Torsby och Karlstad. Det 
är enklare i Sunne/Torsby på grund av att den nya medarbetaren känner till företaget redan vid 
starten av anställningen och även att de etablerade känner till den nya medarbetaren påverkar 
introduceringen. I Karlstad tycker man introduktion av nya medarbetare fungerar dåligt. De 
ser en ”blänkare” på intranätet och så går introduktionen väldigt fort.  
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Ledarens roll för en uppbyggnad av en stark företagskultur är viktig. Karlstad fick ett nytt 
ledarskap och därmed också en ny företagskultur. Anställda i Karlstad kände ovisshet och 
osäkerhet. Sunne/Torsby fick inte ett nytt ledarskap men däremot kände de tydligt av att 
företaget skulle växa och bli ännu större – vilket också skapade en viss osäkerhet, men som i 
sig inte påverkade den befintliga och starka företagskulturen.  
 
Den sista undersökningsfrågan: Finns det områden som handlar om företagskultur som kan 
förbättras för att skapa bättre arbetsmiljö, diskuteras i det avslutande diskussionskapitlet. 
 
Efter ovanstående resultatanalys och slutsats verifierar jag min hypotes: Jag anser att det är en 
starkare och mer levande företagskultur i Sunne/Torsby än i Karlstad.  
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6 DISKUSSION  
 
Generellt sett har Helmia en stark företagskultur. Det har min undersökning visat. Anställda 
präglas av ett servicetänkande, vilket gynnar arbetstrivsel likväl som företagskulturen. Både i 
Karlstad och Sunne/Torsby har man förstått det mest grundläggande för företagets existerande 
nämligen värdet av att ha nöjda kunder. Anställda på Helmia tycker att ledningen är positiv 
och att de är förstående om något händer. Om det uppstår problem finns det alltid en lösning, 
det är företagets ”motto” som någon uttryckte det, allt går att lösa. Man tycker också att 
Helmia är en trygg och stabil arbetsplats. 
 
Att bygga vidare på en stark företagskultur hjälper företaget att göra vinster. Medarbetare kan 
känna stolthet över att jobba i Helmia på grund av dess värdegrund. Som anställd har man 
möjlighet att avancera och företaget arbetar med bland annat kompetensutveckling. Det borde 
företaget framhäva bättre, det ska visas, inte bara inåt utan också utåt.  
 
Det finns flera områden Helmia kan arbeta vidare med för att stärka företagskulturen. I 
Sunne/Torsby råder en stark och levande företagskultur men min undersökning visar att 
Helmias värdegrund som grundas på Walfridsonandan skulle kunna exponeras. Även mål för 
verksamheten är viktigt, medarbetare behöver förstå sin plats i helheten. Ledningen menar att 
kommunikationen alltid går att förbättra, men att det är svårt att få anställda att aktivt hålla sig 
ajour om vad som händer i företaget. Karlstad är fortfarande i fasen att integreras med 
företaget Helmia. Det är två kulturer som ska föras samman till en – även efter tio år 
tillsammans. Ledarskapet har stor inverkan på hur snabbt den integreringen ska gå.  Jag 
frågade respondenterna vilket djur de skulle symbolisera företaget Helmia med. I Karlstad 
symboliseras Helmia som en kloning mellan en björn, åsna och en Golden retriever. ”Björnen 
som brakar sig fram, wroom. Åsnan är lite dum och väldigt stönig. Men så kommer Golden 
lite slokörad och vill ställa tillbaka ordningen och göra rent efter sig”. 
I Sunne/Torsby symboliseras Helmia med en leopard. ”Det går snabbt, det har skett 
utveckling, snabba beslut och ingen slöhet”. Jag tycker dessa förklaringar på hur respondenter 
uppfattar sin arbetsplats också förklarar den rådande företagskulturen som framkommit i min 
analys.  
 
På grund av att Helmia har en företagskultur som grundar sig på goda värderingar har 
företaget klarat de tuffa åren vid sammanslagningen. Danielsson (2002) och Bang (1999) 
menar att det underlättar att basera en affärsidé på goda värderingar. Helmia arbetar 
strategiskt sett utifrån att de är ett litet företag. Ledningen upplever inte att Helmia är stort. 
Vinster som företaget gör plöjs tillbaka i företaget. I Karlstad, där man inte känner till 
historien kanske anställda inte förstår att Walfridson satsar och investerar som en 
småföretagare. När företag växer och komplexiteten ökar kan det vara svårt för ledning att 
hinna med och se varje individ. Ledningen menar också att tiden inte räcker till alla gånger. 
De skulle vilja vara ute mer bland sina medarbetare. Helmia har ingen specifik person som 
behandlar personalfrågor. Ledning och avdelningschefer tar själva hand om personalfrågorna. 
Med ca 450 anställda15 blir dessa frågor en stor och betydelsefull punkt. Bristen på tid är, som 
jag ser det, förklaringen till att medarbetare inte känner sig tillräckligt sedda ”…man behöver 
få en klapp på axeln ibland” som en respondent uttryckte det. Walfridsonandan som är 
grundad på goda värderingar kan, som jag ser det, med fördel tydliggöras för medarbetare 
även utanför Fryksdalen – öka medveten om det värde som präglar Helmia som företag. 

                                                 
15 Hela Helmiakoncernen har ca 450 anställda. 
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Bolman & Deal (1997) menar att framgångsrika och starka företag har en tydlig policy när det 
gäller vilka människor de vill ha som medarbetare. Helmia använder sig av en handbok som 
beskriver vad man som anställd får göra och inte göra. Men den förklarar också en 
personalpolicy även om den inte är uttalad. Jag anser att om Helmia arbetade fram en 
personalidé, där man lyfter fram medarbetaren och framhåller sin värdegrund kan det stärka 
företagets trovärdighet. Redan anställda vid företaget men också människor som eventuellt 
vill jobba på Helmia kan få en tydlig och konkret förståelse om vilka personer som arbetar 
inom företaget och vilka som skulle passa in. Grundaren; Helmer Walfridson var mån om sina 
anställda och hade en god människosyn. Det är kvaliteter som kan lyftas fram och tydliggöras 
i en personalidé. En personalidé kan fungera som marknadsföring, den visar vad företaget 
värdesätter. Helmia värdesätter bland annat ärlighet, engagemang och att ha en ”förstaklassig” 
medarbetarkår. Kanske kunde Helmia använda något ”typiskt” värmländskt i en personalidé, 
som att de i sin medarbetarkår vill ha hederliga rekorderliga medarbetare?  Det håller gott för 
att utforma en personalidé!  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide för ledningen på Helmia                              
 
Bakgrundsfrågor 
 

1. Utbildning 
2. Verksamhetstid inom företaget 
3. Arbetsuppgifter/ansvarsområde 

 
Myter, historier och symboler 
 

4. Vad kännetecknar företaget Helmia?  
5. Hur skulle du beskriva företagskulturen i Helmia (åsikter, värderingar, normer, 

beteende…)? 
6. Tycker du att det är skillnad i företagskulturen i Torsby/Sunne i jämförelse med 

Karlstad? 
7. Vilken betydelse tror du grundaren har för företagskulturen? 
8. Vilka traditioner finns i företaget?  
9. Vill du att dina barn ska arbeta i företaget och i så fall, har du en önskan att de ska 

”ta vid” när du slutar?   
 

Ledarskap 
 

10. Vad är det som karaktäriserar ledarskapet i företaget? 
11. Hur ser du på din roll som ledare? 
12. Vad är styrkan i ledarskapet, som gör att anställda känner att de trivs på sin 

arbetsplats? 
13. Finns det brister i ledarskapet som kan förbättras? 
14. Anser du att alla anställda inom företaget har samma möjlighet att ta kontakt med 

ledningen.   
 

Medarbetarskap och samarbete 
 

15. Hur upplever du kommunikation med medarbetaren? 
16. Hur sker internkommunikation och hur tycker du, att den har betydelse för 

arbetsmiljön och trivsel? 
17. Finns det skillnader i internkommunikationen med medarbetare i Torsby/Sunne 

och med anställda i Karlstad? 
18. Finns det brister i internkommunikationen som kan förbättras? 
19. Vad i företagskulturen inverkar för att personalen utför ett bra jobb? 
20. Finns det något som kan förändras i företagskulturen så att arbetsmiljön blir 

bättre? 
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Organisation och styrning 
 

21. Hur är företaget organiserat/organisationsstruktur (Hierarkier)? 
22. Finns en policy/taktiska planer? 
23. Hur stort handlingsutrymme har anställda?  
24. Finns det en personalpolicy i företaget (PA-strategi, utbildning, rekrytering, 

utveckling)? 
 
Rutiner och ritualer 

 
25. Vid rekrytering, vilka egenskaper anser du en medarbetare bör ha förutom 

kvalifikationer? 
26. Tycker du att dessa egenskaper finns hos medarbetarna? 
27. Hur introduceras nya medarbetare? 
28. Vilka belöningssystem finns för medarbetare i företaget? 
29. Hur sker möten med anställda (och var)? 
30. Hur uppmärksammas anställda som arbetat länge på Helmia? 

 
Övrigt 
 

31. Finns det något annat, förutom det som jag tagit upp, som du anser påverkar 
arbetsmiljön på något sätt, positivt eller negativt, som du vill berätta? 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide för medarbetare på Helmia 
 
Bakgrundsfrågor 

 
1. Ålder (Kön) 
2. Utbildning 
3. Anställningstid inom företaget 
4. Arbetsuppgifter/ansvarsområde 

 
Myter, historier och symboler 

 
5. Vet du vem som är grundaren till företaget? 
6. Vilken betydelse tror du grundaren har för företaget? 
7. Vilka händelser eller tidsperioder – bra eller dålig- har påverkat verksamheten? 

(Hur reagerade man, vem gjorde något, vad blev resultatet?) 
8. Vilka viktiga personer – ”heros or bad guys”- har funnits/finns som du känner till? 

(Hur kom/kommer det till uttryck i verksamheten? Vad stod/står han/hon för)? 
9. Finns några specifika traditioner eller sedvänjor i organisationen? 
10. Finns det några uttalade värderingar? Outtalade? 
11. Om du skulle likna företaget med ett djur, vilket skulle det vara? 
12. Vad kännetecknar företaget Helmia?  

 
Ledarskap 
 

13. Vad är det som utmärker en god ledare i företaget? (Vad är det som hon/han 
gör/inte gör?) 

14. Vad är styrkan i ledarskapet, som gör att medarbetare känner att de trivs på sin 
arbetsplats? 

15. Finns det brister i ledarskapet som kan förbättras i företaget? 
16. Vilket ledarskap anser du grundaren hade (märks det av idag)? 
17. Anser du att alla medarbetare inom företaget har samma möjlighet att ta kontakt 

med ledningen.  
18. Är det någon funktion som är viktigare än någon annan? (Någon enhet/avdelning 

som får mer resurser, som lämnas orörda vid konflikter, är någon person viktigare 
än någon annan?) 

19. Finns det några informella ledare eller maktstrukturer? (”bastugänget”, 
”frukostklubben”, ”old boys network”?)  

 
Medarbetarskap och samarbete 

 
20. Vad gör en medarbetare stolt? 
21. Vad gör en medarbetare rädd? 
22. När är man en bra medarbetare?  
23. Vad betyder Helmia som arbetsplats för dig? 
24. Upplever du att du har en god kommunikation med ledningen? 
25. Vilka enheter/avdelningar är lätta/svåra att samarbeta med? Varför? 
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26. Finns det konflikter som inte blir hanterade? Vilka och varför (Finns ”heta 
potatisar”/”tabu”/”heliga kor”)?,  

27. Finns det något man inte talar om? (Vad händer om man gör det)? 
28. Upplever du att det finns skillnader i kommunikationen med ledningen mellan 

avdelningarna i Torsby/Sunne och i Karlstad? 
29. Finns det brister i internkommunikationen som kan förbättras? 
30. Vad tycker du är viktigt i företagskulturen (värden som existerar, normer) för att 

du ska kunna utföra ett bra jobb? 
31. Finns det något som kan förändras så att arbetsmiljön blir bättre?  
32. Vill du att dina barn ska arbeta i företaget? 

  
 
Organisation och styrning 
 

33. Hur upplever du att är företaget organiserat/organisationsstruktur?  
34. Vilka Hierarkier finns? 
35. Hur stort handlingsutrymme har du? (Vad får du göra/inte göra? Hur stor är 

flexibiliteten? Hur tas beslut?) 
36. Finns det någon form av dokumenterad personalpolicy i företaget? (På 

anslagstavla, handbok, intranät eller dylikt) 
37. Hur sätts mål för verksamheten? 
38. Vilka policys (verktyg för verksamheten) finns och vilka anser du värderas högst? 
39. Hur fungerar rapportering och utvärdering? 
40. Hur upplevde du sammanslagningen med Kajsa Janson? 

 
Rutiner och ritualer 

 
41. Vilka egenskaper anser du en medarbetare bör ha förutom kvalifikationer för att 

utföra ett bra arbete i företaget? 
42. Tycker du att dessa egenskaper finns hos medarbetarna? 
43. Hur introduceras nya medarbetare? (Vad fokuseras/fokuseras inte?) 
44. Vilka belöningssystem finns för medarbetare i företaget? 
45. Vilken typ av möten (arenor) finns? Team, nätverk?  
46. Tycker du att det är skillnad i företagskulturen i Torsby/Sunne i jämförelse med 

Karlstad?  
47. Hur skulle du med egna ord, beskriva företagskulturen i Helmia (åsikter, 

värderingar, normer, beteende…)? 
48. Hur uppmärksammas medarbetare som arbetat länge på Helmia? 
49. Vilka förväntningar har du på ditt arbete? (På företaget) 
 

Övrigt 
 

50. Finns det något annat, förutom det jag tagit upp, som du anser påverkar 
arbetsmiljön på något sätt, positivt eller negativt, som du vill berätta? 

 


