
   

Sociologiska	  institutionen	  
Sociologi	  med	  inriktning	  mot	  arbetsliv,	  organisation	  och	  personal	  C	  
Kandidatuppsats,	  VT	  2014	  
	  
Författare:	  Katinka	  Bergengren	  &	  Caroline	  Robertsson	  
Handledare:	  Michael	  Allvin	  

Uppsala	  Universitet	  

En	  fängslande	  kultur	  
	  

En	  kvalitativ	  studie	  om	  hur	  Clas	  Ohlsons	  medarbetare	  
tillåter	  sig	  engageras	  och	  styras	  av	  företagskulturen	  

	  



	   2	  

SAMMANFATTNING 
Det finns flera exempel på företag som är framgångsrika och som karaktäriseras av att 
de har en stark företagskultur. En god företagskultur framhålls vara betydelsefull för 
ett företags anseende och framgång såväl som för medarbetares förbindelse till 
företaget. Forskning om ämnet företagskultur har gjorts och presenterats inom 
ramarna för akademin såväl som för företagsledningar. Synsättet på företagskultur 
som ett effektivt men subtilt styrverktyg utgör ett gemensamt drag i mycket tidigare 
forskning. Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur företag arbetar med att skapa och 
upprätthålla en företagskultur samt hur medarbetare förhåller sig den. En kvalitativ 
studie har genomförts vid Clas Ohlson AB, ett företag som arbetar aktivt med sin 
företagskultur och som har lyckats förmedla den till företagets medarbetare och 
implementera den i deras arbete. Forskningen har genomförts med ett etnografiskt 
angreppssätt där förståelse för aktörernas föreställningsvärld är det centrala. För att få 
ta del av medarbetares åsikter och uppfattningar om Clas Ohlson valdes den tematiskt 
öppna intervjun som metod för datainsamling. Sammanlagt hölls åtta intervjuer med 
anställda hos Clas Ohlson vid två olika butiker. Resultatet påvisar att Clas Ohlson 
tillämpar metoder vilka skapar och upprätthåller företagskulturen, och att dessa 
metoder är sammankopplade med medarbetares känslor av identifikation gentemot 
företaget, företagets grundläggande värden och medarbetarnas prestation. Vidare har 
intervjupersonerna uttryckt att de lever och lär företagsandan trots att de samtidigt 
visat sig vara medvetna om att företagskulturen till viss del är tillrätta-
lagd.  Företagskulturen har en styrande verkan, men i kontrast till det synsätt som 
återfinns i mycket tidigare forskning om att styrningen måste ske i det dolda för att 
medarbetarna ska låta sig disciplineras, påvisar den här uppsatsen att styrning kan ske 
trots att en medvetenhet om företagskulturens artificiella karaktär föreligger. 
 
 
 
Nyckelord: Företagskultur, Clas Ohlson, Foucault, styrning 
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ABSTRACT 
There are several examples of successful companies that are characterised by strong 
corporate cultures. It is emphasised that a strong and good corporate culture is 
essential for companies’ reputation and success, as well as the employees’ bonds to 
the company. Research on the subject corporate culture has been made and presented 
within an academic as well as a corporate management framework. In much prior 
research it is seemingly common that corporate culture is presented as a management 
tool, which can be utilised to govern employees and their actions in a subtle way. The 
aim of the study is to identify how companies work with creating and maintaining a 
corporate culture and how employees are approaching it. Clas Ohlson Ltd is a 
company that actively works with its corporate culture and who has managed to 
convey it to the employees and implement it in their work. Accordingly, eight 
interviews have been held with employees at Clas Ohlson from two different stores. 
In order to obtain the employees' views and perceptions of Clas Ohlson, the thematic 
open interview was chosen as method of data collection. The research was conducted 
with an ethnographic approach in which understanding of the actors’ imagination is 
central. The result of the study demonstrates that Clas Ohlson practice methods of 
creating and maintaining their corporate culture, and that these methods are linked to 
the employees' feelings of identification to the company, the company's core values 
and employee performance. Furthermore, the interviewed employees expressed that 
they live and learn the corporate spirit hence they proved to be aware of that the 
corporate culture in part is pre-arranged. It has been shown that corporate culture can 
be imposed to control and direct actions of employees. In contrast to the approach 
found in previous research which implies that the controlling and directive function of 
corporate culture has to be concealed in order to discipline employees, this paper 
states that the corporate culture can have the same effect when employees are aware 
of the culture’s engineered distinctiveness. 
 
 
 
Keywords: Corporate culture, Clas Ohlson, Foucault, directing 

 
Title: A Riveting Culture - A qualitative study of how Clas Ohlson’s employees 
allow themselves to get engaged and be directed by the corporate culture   
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1. INLEDNING 
1.1 Bakgrund  
Gränser för var och hur medarbetare föreskrivs arbeta suddas ut i takt med 
nätverkssamhällets framfart. Traditionell övervakning över arbetskraft avtar samtidigt 
som individer tycks vara alltmer dedikerade till arbetet. Hur går detta ihop? Frågan 
kan delvis förklaras av företags tillämpning av starka företagskulturer vilka 
trollbinder medarbetarna till arbetet. IKEA, Google, Parks & Resorts, Apple och Clas 
Ohlson utgör exempel på företag som är kända för att ha starka företagskulturer, och 
vars gemensamma nämnare är framgång. 
 
Mycket samtida litteratur och forskning som berör företagskultur utgår ifrån ett 
antagande om att företag vill implementera en artificiell kultur i syfte att styra och 
forma sin personal och dess handlingar. När strategiskt arbete med företagskultur 
förespråkas för företagsledningar belyses ofta effektiviteten som kommer av indirekta 
kontrollförfaranden. En indirekt utövning av kontroll i form av en stark 
företagskultur, riktas mot individers sinnen och opererar på olika nivåer och 
dimensioner vilka inkluderar kognitiva, etiska, estetiska och emotionella aspekter. 
Uppfattningen om att en företagskultur kan styra och påverka personal till att 
disciplinera sig själva så länge de inte är medvetna om att kulturen är tillrättalagd och 
har en styrande verkan, är återkommande i tidigare forskning. Om medarbetare å 
andra sidan genomskådar företagsledningens ansats till att implementera en artificiell 
kultur väcks reaktioner i form av motstånd och skepsis.  
 
Med denna allmängiltiga uppfattning i åtanke kan man inte låta bli att undra huruvida 
medarbetare enbart integreras i och andas ett företags kultur när de inte känner till 
dess styrande karaktär och strategiska tillämpning. Många stora företag idag är väldigt 
tydliga med att de har en stark kultur för dess medarbetare såväl som för 
omgivningen. Att företag profilerar sig med sin företagskultur och tillkännager den 
för sina medarbetare, väcker tankar om att företag inte ämnar undanhålla medarbetare 
från vetskapen om att kulturen är tillrättalagd. En studie har utförts vid Clas Ohlson, 
då vi hade en förförståelse för att medarbetare inom Clas Ohlson lever och lär 
företagsandan samtidigt som företaget ifråga är väldigt explicita med sitt 
kulturskapande och upprätthållande arbete. Detta leder in på nästa avsnitt där det 
redogörs för studiens syfte och frågeställningar. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med det här examensarbetet att undersöka hur företag arbetar med att skapa och 
upprätthålla sin företagskultur samt att utreda hur medarbetarna förhåller sig till detta. 
Studiens forskningsfrågor lyder följaktligen: 
 
Hur arbetar företag med att skapa och upprätthålla sin företagskultur? 
Hur förhåller sig medarbetare till företagskultur? 
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1.3 Uppsatsens disposition 
Ovan har aktuella förhållningssätt till företagskultur och dess funktion 
problematiserats, följt av en presentation av studiens syfte samt frågeställningar. I 
nästa kapitel kommer företagskultur med utgångspunkt i tidigare forskning att 
fokuseras. Utifrån olika perspektiv redogörs det där för vad företagskultur är och hur 
den kan styra personal i företags önskade riktning. Vidare kommer Foucaults 
resonemang om disciplinär makt att behandlas i det teoretiska avsnittet. I påföljande 
kapitel redogörs det för använd metod och metodologiska överväganden för studien. 
Därefter presenteras studiens resultat utifrån de tre temana identifikation, 
grundläggande värden och prestation vilka har bedömts återspegla kärnan i 
företagskulturbegreppet och Clas Ohlson-andan. I nästkommande kapitel förs en 
diskussion där resultatet sätts i relation till tidigare forskning och teori. Slutligen 
framläggs funderingar som har uppstått under uppsatsskrivandets gång, vilket mynnar 
ut i förslag på vidare forskning. 
 

2. TIDIGARE FORSKNING 
Många stora sociologiska teoretiker har omskrivit och behandlat företagskultur i olika 
bemärkelser, och många forskare har låtit publicera rapporter där olika aspekter av 
ämnet undersöks och belyses. Det finns många infallsvinklar på begreppet 
företagskultur, och således ingen allmängiltig uppfattning av dess innebörd. Däremot 
kan man konstatera att en god och stark företagskultur är något som framhålls som 
viktigt för ett företags framgång och renommé såväl som för medarbetares relation till 
företaget. Intresset för företagskultur har ökat i stigande takt. Både ledningar och 
strateger inom företag har förstått vikten av dess inverkan på företaget samtidigt som 
ämnet också har blivit mer akademiskt erkänt. 
 
I det här avsnittet kommer delar av tidigare forskning om företagskultur samt 
företagskultur som styrteknik att presenteras. Nedan skildras till att börja med två 
olika sidor av företagskultur: dels hur fenomenet framställs och säljs in till 
företagsledningar och dels hur fenomenet skildras av några akademiska forskare. Det 
akademiska förhållningssättet till skapande och upprätthållande av företagskultur är 
av mer kritiskt slag och inkluderar även makt- och styrningsaspekter. Därav redogörs 
det sedan för hur styrningsfunktionen har förändrats historiskt och hur den numera 
ofta verkar genom företagskulturskapande- och upprätthållande tekniker som kan 
utgöra medel för att manipulera kognitiva, etiska och emotionella aspekter hos 
medarbetare i syfte att styra dem i sitt arbete. 

2.1 En pragmatisk och en akademisk sida av företagskultur 
Alvesson & Berg (1992) poängterar att organisationskulturfältet har en akademisk 
sida och en pragmatisk sida. Inom akademins ramar så har bland annat forskning om 
hur företagskultur kan verka som styrmedel genom olika mekanismer bedrivits, vilket 
står i centrum för vår uppsats. Mats Alvesson, Arlie Hochschild, Gideon Kunda är 
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forskare och författare inom akademin vilka bland andra har studerat hur medarbetare 
kontrolleras då de influeras av företagskulturens kognitiva, etiska och känslomässiga 
aspekter. 
 
Då man närmar sig fenomenet utifrån ett pragmatiskt förhållningssätt å andra sidan, 
kan företagskultur kan ses som en kunskap vilken kan lanseras som produkt i form av 
recept på hur framgångsrika arrangemang och metoder kan tillämpas för att skapa en 
artificiell företagsanda vilken avses påverka ett företags lönsamhet positivt. Det kan 
vara svårt att urskilja vilken litteratur som bygger på seriös och rigid forskning och 
vilken litteratur som å andra sidan är konsultorienterad och antiteoretisk (Alvesson & 
Berg, 1992, s. 25). Den senare typen av litteratur ryms inom genren management-
litteratur och dess främsta strävan är att, genom att framställa företagskultur som en 
nyckeldimension av högsta betydelse för alla de som har förpliktelser inom 
organisationslivet, sälja böcker till chefer och företagsledningar (ibid s. 26). 
 
Kunda (1992) framhåller att företagsledningar och strateger har förstått vikten av att 
manipulera kulturen på företaget för att uppnå ökad effektivitet och kontroll. I sin bok 
Engineering Culture presenterar han hur diverse managementlitteratur framställer 
kultur som lösningen till alla problem inom överbyråkratiserade och underpresterande 
organisationer och hur denna litteratur ofta erbjuder ett spektra av tekniker och 
metoder för att skapa en artificiell företagskultur, genom användande av symboler, 
implementering av medbestämmande hos medarbetare, förmedling av företags-
filosofier, tillämpning av ritualer och ceremonier och så vidare (ibid s.10). 

2.2 Vad är företagskultur? 
Alvesson & Berg (1992) hävdar att många andra författare och forskare slänger sig 
med begreppet företagskultur. Vidare beskriver de att företagskultur har kommit att 
användas som ett samlingsbegrepp för organisationskultur, styrningskultur och 
affärskultur trots att de bör särskiljas (ibid s. 68). Trots begreppets komplexitet så 
finns ett vanligt förekommande synsätt på företagskultur; som en helhet bestående av 
normer, värderingar och grundläggande idéer i organisationen (ibid s. 96). Vidare 
skriver Alvesson (2013) att det centrala i konceptet företagskultur är att ett företags 
medarbetare delar samma meningsuppfattningar, förgivet tagna idéer och 
föreställningar, då det skapar en effektivitet i form av koordinerade handlingar och 
kommunikation utan missförstånd (ibid s.2) 
 
Edgar Schein är en organisationspsykolog som har skrivit mycket management-
litteratur inom området företagskultur. Han anser att organisationskultur är ett 
mönster av grundantaganden som är upptäckta eller utvecklade av en given grupp för 
att kunna hantera problem såsom extern anpassning och intern samverkan som har 
fungerat tillräckligt väl för att anses giltig och därmed bör läras ut till nya medlemmar 
som det rätta sättet att uppleva, tycka och känna i relation till dessa problem (Schein, 
1990, s. 111). 



	   8	  

I managementboken Organizational Culture and Leadership redogör Schein (2010) 
för hur företagskultur kan användas som verktyg för att forma och utveckla 
dynamiken inom ett företag. Han har i samma bok konstruerat en tio-stegs-modell 
över hur företagskulturer kan implementeras och förändras vilket kan ses som en del 
av det som Alvesson & Berg (1992) benämner som ”företagskultur som produkt”. Det 
receptliknande förändringsarbete som Schein stegvis presenterar bör granskas kritiskt 
då han på ett orimligt sätt konkretiserar ett så pass komplext fenomen som 
företagskulturskapande arbete i syfte att sälja sitt koncept och sina böcker till 
företagsledningar. Däremot kan Scheins modell över organisationskultur vars tre 
nivåer redogörs för nedan bidra till en ökad förståelse och kunskap om fenomenet. 
 
Modellen består av de tre nivåerna: artefakter, förespråkade värderingar samt 
antaganden. Artefakter är det som kan observeras och beröras inom en organisation. 
Den här kategorin inkluderar allt från arkitektur, klädkod och medarbetarnas 
uppträdande gentemot varandra till produkter och årsredovisningar. Problemet med 
artefakter är att organisationens medlemmar reagerar subjektivt på dessa. För kunna 
studera en organisations artefakter såsom myter och symboler krävs följaktligen 
förståelse för grundläggande antaganden (Schein, 1990, s. 112). Med förespråkade 
värderingar avses värderingar och regler som organisationens ledning eller 
medlemmar förmedlar intern och externt. Ledord, värdegrunder och framtidsvisioner 
är alla exempel på former av förespråkade värderingar vilka presenteras för 
organisationens medlemmar såväl som för den utomstående omgivningen. Det kan 
råda diskrepans mellan de förespråkade värderingarna och observerbara uppträdanden 
inom organisationen Bara för att värderingar och visioner är önskvärda betyder det 
inte att de efterlevs (Schein, 2010, s.27). Förespråkade antaganden utgör den mest 
komplexa nivån och representerar förgivet tagna, underförstådda, vanligtvis 
undermedvetna antaganden vilka är avgörande för organisationsmedlemmarnas 
tankesätt, varseblivning av sin omgivning, känslor och beteenden. Dessa antaganden 
har i många fall utgjorts av värderingar till att börja med men har med tidens gång 
övergått till att bli förgivet tagna i sin karaktär (Schein, 1990, s. 112). 

2.3 Företagskultur som styrmedel 
När tillämpning av företagskultur förespråkas för företagsledningar står kontroll i 
form av vad Alvesson & Berg (1992) benämner som “tredje ordningens kontroll” i 
fokus. “Tredje ordningens kontroll” refererar till kontroll som är riktad mot individers 
sinnen och opererar på olika nivåer och dimensioner vilka inkluderar kognitiva, 
etiska, estetiska och emotionella aspekter. Den här typen av kontroll skiljer sig från 
företags tidigare typer av kontrollsystem som var begränsade till åtgärder så som 
inspektioner, certifieringar, stadgande av regler et cetera (ibid s. 139). En förändring 
har skett där organisationer har gått från weberianska och byråkratiska styrsättet, till 
att skapa självstyrande team (Barker, 1993, s. 408). Här näst presenteras tidigare 
forskning om företagskulturella tekniker som manipulerar medarbetare på ett 
kognitivt, etiskt och känslomässigt plan och som möjliggör utövande av kontroll och 
styrning över dem. 
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2.3.1 Kognitiva aspekter 
Organisatorisk kulturell kognition åsyftar en uppsättning delade mentala och 
perceptuella regler och principer genom vilka individen betraktar organisationen 
genom, samt delade sätt att bearbeta sociala fenomen, beteenden, handlingar, 
emotioner och relationer (Alvesson & Berg, 1992, s. 101). Under aktuell rubrik 
beskrivs ett par tekniker som visat sig vara verksamma för att åstadkomma 
organisatorisk kulturell kognition. 
 
Ett sätt för att manipulera en medarbetares kognition i syfte att få den att agera i linje 
med organisationens intresse kan vara att tillämpa så kallad “storytelling”. 
Organisatorisk storytelling åsyftar metoder att framhålla berättelser vilka knyter an till 
organisationens förflutna, nutid eller framtid (Boje, 1991, s. 124). Storytelling 
tillämpas i varierande kontexter och på varierande sätt. Det är förekommande att 
endast fragment av berättelser uttrycks vilket gör att åhörare själva fyller i de luckor 
som inte täcks av berättelsen och skapar mening genom att förena egna och 
institutionella minnen. Storytelling används inom företag som verktyg för att tillskriva 
mening till händelser, introducera förändring och alstra politiskt och retoriskt övertag. 
Det utgör en metod som företagsledningar och chefer använder sig av för att hantera, 
effektivisera och legitimera förändringsprocesser genom att delge medarbetarna med 
organisationens dåtida, nutida och/eller nutida historia (ibid s. 124). Övertygande och 
igenkännliga berättelser som framstår som rationella och försvarbara verkar som 
prejudikat för medarbetares antaganden, beslut och handlingar (ibid s. 106). 
 
Vidare har Mark A. Covaleski et. al (1998) har genomfört en fältstudie över hur 
målstyrning och mentorskap används som verktyg för kontroll vid revisionsbolag. De 
har studerat hur medarbetare har börjat disciplinera sig själva i linje med 
organisationens krav. Gemensam kognition i form av delade framtidsvisioner, språk 
och uttrycksätt har skapats genom tillämpning av målstyrning och mentorskap där 
målbild och kunskap överförs från mer erfarna till mindre erfarna medarbetare. 
Studiens resultat påvisar att tillämpning av dessa metoder skapar likformade 
identiteter inom organisationen (ibid s. 293)     

2.3.2 Etiska aspekter 
Förmedling av ledord och värderingar är betydande och vanligt förekommande inom 
ramarna för att skapa och upprätthålla en företagskultur så som påvisats tidigare under 
avsnittet om Scheins tre nivåer av företagskultur. Nedan ligger fokus på hur etiska 
aspekter av individen manipuleras i form av att tydliga normer, värderingar och 
ideologier förmedlas och internaliseras.  
 
James R. Barker (1993) beskriver i sin artikel Concertive Control in Self-Managing 
Teams hur styrning i organisationer har gått från det weberianska och byråkratiska 
styrsättet, vilket benämns med metaforen the Iron Cage, till att skapa självstyrande 
team (ibid s. 408). Istället för att chefen behöver ge order om vad som ska göras, tar 
gruppen gemensamt ansvar för att arbetet utförs (ibid s. 413). Han undersöker i sin 
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studie hur dessa team skapar normer vilka styr medarbetarna på ett mer effektivt sätt 
än genom de tidigare styrsystemen. Dessa normer, vilka författaren benämner som 
värdebaserade normativa regler, bidrar till att förändra beteenden hos medarbetarna 
(s. 408). För att ett företag ska uppnå önskat resultat och sträva mot gemensamma mål 
krävs någon form av strategi för att styra arbetarna i avsedd riktning (ibid s. 409). 
Dessa normer skapas genom interaktion mellan organisationens medlemmar samt 
mellan medlemmarna och organisationen. Styrning genom normer och normskapande 
processer kan förefalla friare i sin karaktär än det weberianska styrsättet men verkar i 
själva verket kontrollerande i högre grad (ibid s. 408).     
                         
Kunda (1992) menar på att det har skett ett skifte i fråga om hur kontroll utövas inom 
organisationer och att den normativa kontrollen nu har fått en framträdande roll. 
Normativ kontroll utgörs av en strävan att kontrollera medarbetares underliggande 
uppfattningar, tankar och känslor i syfte att styra deras handlingar i den riktning som 
är önskad av organisationen (ibid s. 11). Detta synsätt väcker frågan om den 
individuella friheten kan kombineras med kollektiva handlingar. Vidare resonerar 
Kunda (1992) om att individens och organisationens intressen och välmående inte 
nödvändigtvis måste stå i konflikt med varandra då personlig utveckling och 
självförverkligande kan möjliggöras tack vare företags mål även då normativ kontroll 
utövas (ibid s. 14). Frågan huruvida starka företagskulturer genererar värde för individ 
såväl som organisation alternativt utgör ett slags tyranni på arbetsplatsen vilket drivs 
av kommersiella vinstintressen leder till den studie och de resultat som Kunda (1992) 
har fått fram vid ”High Technologies’ Lyndsville Engineering Facility” (ibid s. 16 
ff.). 
 
Lyndsvilles “engineering division” utgör ett gott exempel på där kulturstyrning har 
verkat framgångsrikt. Kunda (1992) påvisar att majoriteten av medarbetarna där 
arbetar hårt till följd av att ledningen har använt maktmedel för att påverka 
arbetsklimatet och medarbetarnas deras uppfattning av den. Han hävdar att 
medarbetarna inte ser sina chefer som tyranner men företagskulturen representerar en 
subtil form av dominans vilket kan benämnas som ”kulturfällan” (ibid s. 224). Vidare 
drar Kunda (1992) slutsatsen att företagskulturen har olika grad av inflytande på olika 
individer (ibid s. 225).  

2.3.3 Emotionella aspekter 
I tidigare stycken har det redogjorts för hur olika metoder kan forma individens etik 
och kognition i förhållande till dennes arbetsplats och kulturen som råder där. 
Kommande stycke kommer att behandla forskning som åskådliggör hur känslor kan 
manipuleras hos medarbetare och resultera i att arbetsprestationer förbättras och 
anpassas så att de sammanfaller med företagets intressen. 
 
Den företagskulturskapande- och upprätthållande tekniken storytelling har tidigare 
nämnts som en metod för att forma medarbetares kognition. Berättelser och myter om 
ett företag har också en emotionell påverkanseffekt på medarbetaren i form av att de 
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väcker känslor av stolthet och identifikation gentemot företaget vilket i förlängningen 
stärker företagsandan. I och med att känslor av tillhörighet väcks kan medarbetaren 
utföra handlingar för kollektivets bästa även om det inte är det mest lönsamma för 
individen själv. Det finns en koppling mellan en medarbetares identifikation i 
förhållande till företaget och dennes engagemang (Alvesson & Berg, 1992, s.142). 
 
Mats Alvesson & Hugh Willmott (2002) har skrivit artikeln Identity Regulation as 
Organizational Control: Producing the Appropriate Individual där de behandlar hur 
medarbetare åläggs att utveckla självbilder och arbetssätt som anses falla i linje med 
företagsledningars uppsatta mål. Då medarbetare börjar identifiera sig med det företag 
de arbetar för påverkas deras särprägel och hängivenhet till arbetet (ibid s. 619). 
Antalet olika alternativ för beslut minskar eftersom endast ett fåtal alternativ är 
förenliga med och bekräftar företagsidentiteten. På samma sätt som normativa regler 
verkar kontrollerande som föregående stycke behandlade så fungerar identifikation, 
från en företagslednings perspektiv som ett mindre uppenbart men mer effektivt 
styrmedel än metoder vilka förlitar sig på extern kontroll (ibid s. 620). 
Företagsledningar lägger allt mer fokus på att reglera medarbetares identiteter i syfte 
att erhålla eller upprätthålla deras engagemang och lojalitet på en arbetsmarknad som 
präglas av korta anställningar och konkurrens. Lojalitet från medarbetarens håll kan 
inte tas för givet, i motsats till detta hävdar Alvesson & Willmott (2002) aktivt och 
kontinuerligt arbete krävs för att medarbetarlojalitet ska alstras. Ett sätt på vilket 
anställda kan bli mer lojala är genom att påverka deras känslor, såsom att styra deras 
hopp och rädslor snarare än det faktiska beteendet. Det kan göras genom att förändra 
titlar på arbetsroller och göra dessa mer attraktiva vilket skapar en mer positiv känsla 
hos individen som innehar positionen. Att exempelvis bli benämnd som ”team leader” 
istället för ”förman” kan ha en inverkan på arbetsprestationen (ibid s. 620).  
 
Genom användande av symboler kan mening bringas till en företagskultur både för 
medarbetarna inom organisationen och för omgivningen i vilken den befinner sig. 
Symboler har en inverkan på organisationsmedlemmarnas uppfattning av 
organisationen och de handlingar som utövas inom den. Handlingarna tillskrivs 
mening och bidrar till att medarbetare arbetar i linje med företagets övergripande mål 
(Alvesson & Berg, 1992, s. 152). Symbolism är avgörande för ett företags image och 
utgör ett viktigt element i skapandet och vidmakthållandet av en företagsidentitet (ibid 
s. 160). Tillämpning och framhållande av företagssymboler kommunicerar företagets 
värden vilka ger riktning i arbetet och sätter handlingar i kontext (ibid s.161). 
 
Identifikation och lojalitet kan grunda sig i en kärlek till företaget. Rodney J. Ferris 
(1988) för kontroversiella resonemang om kärlek och dess roll inom organisationer. 
Kärlek ska uttryckas verbalt och genom att man lyssnar och visar respekt, förtroende 
och empati gentemot varandra oavsett befattning (ibid s. 43). Han är av uppfattningen 
att kärlek är något som bör genomsyra verksamheten i en organisation då detta gör att 
företag profileras som mer attraktiva arbetsplatser. Vidare framhåller han att kärlek 
utgör nyckeln till ökad effektivitet och måluppfyllelse för företag (ibid s. 42). 
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Arlie Hochschild (1989) skriver i sin bok the Managed Heart om hur styrning kan ske 
när dennes känslor anpassas efter kommersiella syften och hur företagsledningen 
påverkar dessa. Hon beskriver hur krav om att vara serviceminded ställs på arbetare 
och beskriver deras påverkanseffekt på individen. När kravet på att vara social och 
konstant le blir ett verktyg i arbetet, skapas en känslomässig dissonans. Det innebär 
att efter en längre period skapas en spänning hos individen mellan känslan i kroppen 
och känslan som förmedlas, vilket ofta leder till en förändring av den faktiska 
upplevda känslan eller den känslan man ger uttryck för (ibid s. 90). Ett emotionellt 
arbete kräver framkallning eller förtryck av känslor för att ständigt kunna visa samma 
uttryck utåt oberoende av personliga faktorer. Leendet ska vara en del av sminket och 
uniformen. Om det inte efterföljs kan företaget ta skada då kunder inte får den service 
de förväntar sig. Att företag kan kräva vissa beteenden från de anställda ger 
arbetsgivaren mer kontroll och medarbetarna blir mer sårbara för den sociala 
styrningen som kommer från ledningen (ibid s. 7 ff.).      
  

3. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Den teoretiska utgångspunkten i denna uppsats utgörs av filosofen och idéhistorikern 
Michel Foucaults förhållningssätt till makt, vilket detta avsnitt således kommer att 
beröra. Inledningsvis presenteras Foucaults syn på hur styrnings- och 
kontrollförfaranden har förändrats över tid. Vidare motiveras val av teori med 
koppling till aktuell studie och därefter beskrivs Foucaults begrepp disciplin, det 
disciplinära rummet och panoptikon. 

3.1 Disciplinär makt 
Foucault (2003) har skrivit om hur disciplinering av människor har ändrats genom 
historien, från grymma kroppsstraff till fängelsestraff till subtila, vardagliga och 
långtgående metoder för underkuvande av våra kroppar och handlingar. Han beskriver 
hur disciplinens funktion har gått ifrån att bara förhindra olydnad till att istället verka 
för att framställa nyttiga individer. De disciplinära institutionerna ökar i antal 
samtidigt som blir mer avinstitutionaliserade i sin karaktär. Disciplinen har spritts, 
den verkar inte längre bakom murar och galler som förr i tiden, utan har även 
etablerats i andra miljöer där den kretsar fritt då den har antagit skepnader av smidiga 
och mer svårgenomskådliga kontrollförfaranden (ibid s.212). 
 
Disciplin utgör en slags kontroll vilken individen utövar över sig själv. Teori om 
disciplinär makt är relevant för aktuell studie, som ämnar undersöka företagskultur 
som styrverktyg, i och med att arbetsgivare kan dra nytta av disciplinens kraft genom 
att använda tekniker som framkallar eller stärker disciplinerande tendenser hos 
medarbetare. Företagskulturskapande- och upprätthållande tekniker kan manipulera 
kognitiva, etiska och emotionella aspekter hos medarbetarna. Detta ger i sin tur 
upphov till att deras handlingar, tankar och känslor till viss del styrs. Således kan 
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tekniker vilka utövas inom ramarna för att skapa eller upprätthålla en stark 
företagskultur kopplas till styrning och disciplinär makt - något som tåls att analyseras 
och diskuteras med hjälp av Foucaults teori.  
 
Foucault (2003) menar att disciplin i dess olika former kan ses som ojämlika och 
asymmetriska mikromaktsystem av små fysiska mekanismer vilka verkar och 
genomsyrar vardagen (ibid s. 223). Han skriver att när en mångfald bildas, då 
individer organiseras, måste disciplinen parera de krafter som kan uppträda mellan 
individerna i form av oroligheter, spontant bildade suborganisationer m.m. Detta görs 
genom att vertikala förbindelser konstrueras och därmed avgränsar företeelser som 
tillhör samma plan vilka kan bringa motstånd och rucka på den rådande disciplinen 
(ibid s. 220). Detta resonemang kan exemplifieras med en arbetsplats med många 
anställa där det finns ett intresse hos ledningen att undergrupper som stör 
arbetsplatsens och arbetsgångens ordning inte bildas bland medarbetarna, och där 
band upprättas mellan olika nivåer inom företaget i förebyggande syfte. 
 
Vidare ska disciplinen också medverka till att maktordningar skapas och upprätthålls 
på ett diskret sätt inom mångfalden och inte ovanför den. De maktverktyg som 
möjliggör detta är till exempel: ständig administration, övervakning, bedömning och 
klassificering (Foucault, 2003, s.221). Det är av vikt att mångfalden inte urskiljer 
maktutövandets härkomst och prakten hos dem som utöver den. Följande citat från 
Foucault summerar ovanstående resonemang: 
 
“... disciplinen är den samling av oändligt små tekniska uppfinningar som gjort det 
möjligt att öka mångfaldens nyttiga storlek och samtidigt minska olägenheterna hos 
en makt som måste styra den just för att denna mångfald ska bli nyttig” (Foucault, 
2003, s.221). 
 
Disciplinens syfte är att skapa en högre nytta av mångfalden som helhet än vad nyttan 
från dess beståndsdelar blir när de adderas. Individuella krafter ökar när de 
samordnas. Disciplin kan ses som den tekniska metod, som med kroppens kraft som 
medel, på billigaste tänkbara vis minskar dess egenskap av politisk kraft och samtidigt 
maximerar sin egenskap av nyttig kraft (Foucault, 2003, s.221). Som tidigare nämnts 
så ser Foucault (2003) på disciplin som ojämlika och asymmetriska mikromaktsystem 
av små fysiska mekanismer vilka verkar och genomsyrar vardagen. Han anser att dess 
precisa funktion är att införa obestridliga asymmetrier och motverka ömsesidiga 
förhållanden och betraktar således disciplin som en sorts anti-rättvisa (ibid s.221). 

3.2 Det disciplinära rummet 
Inom företag indelas rum och andra utrymmen frekvent för att kontrollera vad som 
sker på de olika platserna. Tidigare skedde styrning av människor oftare genom vad 
Foucault (2003) kallar den “slutna miljöns princip”, vilken bidrar till kontroll genom 
instängning av individer bakom murar och galler. Han beskriver att i en disciplinär 
organisation är den principen inte tillräcklig utan hänvisar istället till “inrutningens 
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princip”, varigenom rummet på ett smidigt och subtilt sätt delas in i celler där var 
individ får sin plats, vilket benämns som “det disciplinära rummet”. Genom att en 
individ tillhör en särskild plats förhindras oföretagsamhet samt att grupper går 
samman och utgör ett hot för ledningen. Vidare bidrar det till att ledningen kan få en 
överblick över sina anställda, då dessa är sammankopplade med en viss plats. Det 
disciplinära rummet kan således ses som en metod för att tygla arbetarna, generera 
kunskap och dra nytta av dem (ibid s.145).     

3.3 Panoptikon 
Foucault (2003) för även resonemang om maktmekanismen “panoptikon”, vilken 
härrör ur namnet på en fängelsebyggnad som Jeremy Bentham designade. Förr 
användes instängning, mörker och undanhållande för att kontrollera en individ. I 
kontrast till tidigare typer av kontrollförfaranden fokuserar panoptikon på att 
synliggöra individen för att lättare övervaka denne (ibid s. 201). 
 
Idén bakom panoptikon bygger på att göra individer medvetna om att övervakning av 
dem ständigt kan ske genom att den verkliga övervakningen präglas av en 
diskontinuitet. Det ständiga hotet om att någon kan hålla vakt leder till att individerna 
övervakar sig själva. Vem som kontrollerar individerna spelar således ingen roll, utan 
det är deras medvetenhet om att möjlig övervakning föreligger som är av betydelse. 
En förutsättning för att panoptikon ska fungera är att makten är okontrollerbar 
(Foucault, 2003, s. 202). Den här typen av maktmekanism blir effektiv genom att 
ingen fysisk person konstant behöver övervaka, den mestadels skenbara relationen 
mellan individ och övervakare är tillräcklig för att individen ska lyda och underkuva 
sig (ibid s. 203). 
 
Foucault (2003) talar framförallt om panoptikon i termer av fångar och fångvaktare 
men förtydligar att det likaledes är applicerbart i andra delar av samhället än i 
fängelser. Genom tillämpning av panoptisk övervakning kan man se till att eleverna 
gör sina läxor, att patienter följer läkarens råd och att arbetare arbetar flitigt. Den 
sistnämnda effekten av panoptikon, vilken innebär utövande av kontroll över arbetare 
och deras prestationer, är relevant i förhållande till aktuell studie som behandlar hur 
företagskultur bland annat används för att styra medarbetare och påverka deras 
prestation. 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning och teori 
När man förenar forskares resonemang om företagskultur med Foucaults teori om 
disciplinär makt blir det tydligt att företagskultur kan användas som verktyg för att 
disciplinera medarbetare till att prestera bra på arbetsplatsen och styra deras 
handlingar. Styrning genom skapande och upprätthållande av en kultur verkar ofta 
subtilt då kulturstyrning inte utövas genom några direkta kontrollförfaranden. Vi 
anser att framförallt två aspekter av företagskultur återkommer i tidigare forskning 
inom ämnet; identifikation och grundläggande värden. Det råder en växelverkan 
mellan identifikation och företagskultur. Ett företag som genom olika tekniker 
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förmedlar en stark företagsanda lyckas ofta väcka känslor av identifikation hos sina 
medarbetare. Samtidigt lär medarbetare som identifierar sig med sin arbetsplats stärka 
och sprida företagskulturen då denne blir mer lojal gentemot sin arbetsgivare och 
engagerad i sitt arbete. Vidare påverkar lojalitet och engagemang prestationen. Många 
forskare verkar även vara eniga om att gemensamma värden är av vikt för skapandet 
och upprätthållandet av en stark företagskultur. Gemensamma värden innefattar 
delade underliggande meningsuppfattningar, tankar och känslor vilka kan verka 
normativt kontrollerande på individen och styra dess handlingar till att falla i linje 
med företagets intressen. I resultatdelen ämnas studiens frågeställningar, om hur 
företag arbetar med att skapa och upprätthålla sin företagskultur samt hur medarbetare 
förhåller sig till detta, besvaras. Där presenteras företagskulturella tekniker som berör 
identifikation och organisatoriskt delade värden vilka i förlängningen påverkar 
medarbetarnas prestation, samt medarbetares förhållningssätt till den delvis 
tillrättalagda kulturen.  
 

4. METOD 
Forskningen vilken ligger till grund för den här uppsatsen har genomförts med ett 
etnografiskt angreppssätt. Etnografisk forskning innebär att forskaren med 
utgångspunkt i de studerade aktörernas meningsuppfattningar skapar en förklaring 
som uttrycks med hjälp av teori (Aspers, 2011, s. 13). Som tidigare nämnts utgör 
Foucaults teoribildning ett lämpligt teoretiskt verktyg för att analysera ett företags 
arbete med att skapa och upprätthålla en stark företagskultur. För att besvara 
forskningsfrågan fordras emellertid även interaktion med fältet. Den empiriska datan 
har samlats in genom att medarbetare inom företaget Clas Ohlson har intervjuats.  

4.1 Clas Ohlson AB 
Clas Ohlson AB är ett företag inom detaljvaruhandeln med butiker i Sverige, Norge, 
Finland och Storbritannien. Företaget startades 1918 av Clas Ohlson i Insjön och där 
är deras huvudkontor och centralvarulager beläget än idag. De har ca 4300 anställda i 
sina dryga 180 butiker. Varje butiks arbetsstyrka består av säljare, ”team leaders” och 
en butikschef. Butikschefen har övergripande ansvar för butiken. Team leaders är 
Clas Ohlsons benämning för arbetsledare, vilka innehar ett av följande 
ansvarsområden; logistik, support, sälj och “merchandising”. Team leaders har 
förutom tilldelat ansvar även en ställföreträdande roll i butikschefens frånvaro. Vidare 
är Clas Ohlsons butiker indelade i fem avdelningar; el, fritid, bygg, hem och 
multimedia. För varje avdelning finns det en avdelningsansvarig medarbetare som 
håller ordning och beställer in varor. 

4.2 Val av fält, urval och datainsamlingsmetod 
Data har insamlats genom intervjuer med anställda på företaget Clas Ohlson. Beslutet 
att studera företagskultur vid Clas Ohlson fattades utifrån en förförståelse om att deras 
organisation präglas av en väletablerad och tillrättalagd företagsanda. Denna 
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förförståelse grundar sig på intryck av, berättelser och information om företaget som 
erhållits via bekanta, tidningar, Clas Ohlsons hemsida och årsredovisning. En 
tematiskt öppen intervjustudie ansågs vara en lämplig metod för att samla in data och 
kartlägga individers uppfattningar om företagskulturen på arbetsplatsen. Vid öppna 
intervjuer begränsas inte respondenternas svarsutrymme av forskarna som vid 
exempelvis en strukturerad intervjustudie eller en enkätstudie med på förhand 
formulerade frågor.  En enkätstudie med öppna frågor å andra sidan tillåter 
respondenterna att uttrycka sig fritt i förhållande till ämnet, men viktig information 
kan försummas då det inte är möjligt att ställa följdfrågor till respondenten. Vidare 
ansågs en kvantitativ studie med öppna frågor vara olämplig då mängden data kan bli 
svår att hantera och analysera statistiskt. Den valda metoden kan åskådliggöra normer 
som präglar fältet och som är svåra att utläsa utifrån exempelvis en diskursanalys av 
sekundärkällor. Totalt intervjuades åtta anställda på Clas Ohlson, varav tre team 
leaders, en butikschef och fyra säljare. Studiens intervjupersoner önskade vara 
anonyma, och benämns därför med fiktiva namn i uppsatsen. Nedan följer en närmre 
beskrivning av intervjupersonerna.  
 
Fredrika - Arbetar extra på helger och i längre perioder under sommarmånaderna. Har 
varit anställd i tre år vid samma butik. Hennes arbetsuppgifter innefattar framförallt 
kassabetjäning och att stå i kundtjänst. 
 
Simon - Heltidsanställd som team leader med personalansvar såsom schemaläggning 
och löner. Har varit anställd i samma butik i sju år och fick befattningen team leader 
efter fyra år som anställd. 
 
Anton - Heltidsanställd butikschef. Började med att praktisera på Clas Ohlson som 
17-åring i två år, och har därefter klättrat inom företaget. Har arbetat i totalt 18 år och 
varit butikschef i sju år. 
 
Jessica – Heltidsanställd säljare med utökat ansvar för brandskydd och stängning av 
butiken. Är även ställföreträdande team leader när någon ordinarie team leader inte är 
närvarande. Har varit anställd i fem år vid samma butik.  
 
Kristian - Heltidsanställd team leader med inriktning på merchendising. Ansvarig för 
bland annat varuläggning och att skapa ett gott helhetsintryck av butiken. Har varit 
anställd i två år vid samma butik.  
 
Lennart - Heltidsanställd säljare. Har varit ansvarig för hemavdelningen tidigare och 
är nu ansvarig för el-avdelningen. Har arbetat på Clas Ohlson i åtta år i samma butik. 
 
Jesper - Heltidsanställd. Team leader med inriktning på logistik. Har varit anställd i 
sammanlagt tolv år och har arbetat på två butiker.  
 
Maria - Arbetar extra på helger, har varit anställd i fyra år vid samma butik. Hennes 
arbetsuppgifter innefattar framförallt att kassabetjäning och att stå i kundtjänst. 
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4.3 Insamling av data 
När datainsamlingsmetod och fält fastslagits utfördes förberedelser inför 
datainsamling. Två intervjuguider konstruerades, en för intervjuer med medarbetare 
(se bilaga 1) och en för intervjuer med chefer (se bilaga 2). De skapades utifrån fem 
teman, under vilka det formulerades en tillhörande öppen fråga. De mer öppna 
frågorna uppmanade intervjupersonerna till att berätta i princip vad som helst inom 
ramarna för aktuellt tema. Under temat “medvetenhet om Clas Ohlson-andan” löd 
exempelvis den öppna frågan: “Kan du berätta för oss om Clas Ohlson- andan?” 
Vidare formulerades ett antal följdfrågor vilka ansågs täcka området ifråga ifall att 
intervjupersonerna inte skulle vara så talföra eller inte hålla sig till ämnet. Vid 
utformandet av intervjuguiderna togs Aspers (2011) råd i beaktning, vad det beträffar 
att använda begrepp på första ordningens nivå och utgå från intervjupersonens 
livsvärld (ibid s. 148). Istället för att tala om branschen i sin helhet så utgick 
frågeformuleringarna från den kedja eller butik som intervjupersonen arbetar vid. 
Genom att konkretisera frågor erhålls även mer konkreta svar vilket blir till en fördel i 
tolkningsprocessen till skillnad från svar som uttrycks i abstrakta termer (ibid s. 148).  
 
Vid insamling av data efterföljdes det humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådets antagna etiska forskningsprinciper och dess fyra krav: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). 
 
En förstudie gjordes i form av att en tematisk öppen intervju hölls med en bekant som 
arbetar extra på Clas Ohlson. Denne ställde även upp på att vara studiens informant. 
Informanter är personer som på något sätt har tillgång till fältet och som kan delge 
forskarna information om bland annat rådande koder, kläder och aktörernas språkbruk 
vilken kan vara till nytta vid design av huvudstudien (Aspers, 2011, s. 15). Den 
kunskap och information som studiens informant bidrog med var användbar vid 
förbättringsarbetet med framtagna intervjuguider samt styrkte förförståelsen om att 
Clas Ohlson har en stark företagskultur. 
 
Datan som erhölls genom förstudien transkriberades och kodades. Utifrån förstudien 
blev det tydligt att empiri kan kopplas till vald teori och att teorin kan vara bärande 
för att förklara fenomenet vilket avser företags arbete med att skapa och upprätthålla 
en stark företagskultur. Intervjuguiderna utvärderades som lämpliga, teman 
reviderades lite och några få nya frågor tillkom inför huvudstudien. Även under 
huvudstudien användes tematiskt öppna intervjuer för insamlandet av data. 
Huvudstudiens sju intervjuer hölls den 2:a och 7:e april 2014 vid två olika Clas 
Ohlson-butiker, en i Stockholmsregionen och en i Uppsala. Vid intervjun med 
butikschefen deltog båda forskarna. Fördelar med två eller flera intervjuare är att 
kompletterande frågor kan ställas och på så vis generera mer information. 
Intervjuarna kan även få en större förståelse för intervjupersonens uttalanden i och 
med att två upplever samma situation (Trost, 2010, s. 67). Resterande intervjuer hölls 
enskilt. 
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4.4 Transkribering, kodning och analys 
Allt intervjumaterial transkriberades. Därefter noterades tankar och reaktioner som 
väcktes under intervju- och transkriberingsarbetet. Nedtecknande av “memos”, det 
vill säga funderingar som uppstår under arbetets gång, är ett lämpligt sätt att 
organisera och systematisera forskningsarbetet på (Aspers, 2011, s. 85). 
    
Det transkriberade materialet, från förstudien såväl som huvudstudien, kodades i en 
dialektisk process med både en induktiv och en deduktiv ansats genom att 
utgångspunkten var ömsom teori och ömsom det empiriska materialet. Vid induktivt 
kodningsarbete formuleras koder utifrån vad som identifieras i det empiriska 
materialet (Aspers, 2011, s. 168). Den induktiva kodningsansatsen bidrar således till 
hänsynstagande av det empiriska materialets helhet. Den deduktiva ansatsen 
översätter teoretiska begrepp till koder vilka datan sorteras inom (ibid s. 168). Utifrån 
studiens teoretiska kärnbegrepp formulerades koder på första ordningens nivå.  
 
En sammanställning av den empiriska datan gjordes i ett dokument där det kodade 
materialet kategoriserades in under rubriker som utgjordes av kodernas benämningar 
eller nya benämningar i utifrån hopslagna koder. Kombinationen av flera koder eller 
enskilda koder bildade således övergripande kategorier under vilka materialet 
sorterades in, vilket gjorde det mer lättöverskådligt. Dessa kategorier benämndes 
utifrån kodernas betydelse och innehåll. Substansen i materialet under respektive 
kategori analyserades och en avvägning om vilka citat som var intressanta och 
relevanta för resultatet gjordes. Resultatet strukturerades upp efter metoder som har 
inverkan för medarbetarnas känslor av identifikation gentemot företaget, metoder 
vilka berör etablering av delade värdegrunder samt metoder som verkar 
prestationshöjande.  

4.5 Metodproblematisering 
Validitet och reliabilitet är två faktorer vilka ofta är avgörande för en undersöknings 
trovärdighet. Validitet åsyftar att man mäter det som avses mätas, och reliabilitet 
åsyftar tillförlitligheten hos en mätning. Reliabiliteten är framförallt central för 
kvantitativa studier där det sätts värden på variabler och en hög standardiseringsgrad 
är grundläggande. Kvalitativa intervjuer däremot förutsätter en låg grad av 
standardisering eftersom en förståelse för intervjupersonens upplevelser eftersöks 
(Trost, 2010, s.132). Valet av att använda intervjuguider baserade på teman som 
utgångspunkt för intervjuerna bidrog emellertid till viss grad av struktur i intervjun. I 
fall med fler än en intervjuare, som i den här studien, kan användandet av en 
intervjuguide vara fördelaktigt då intervjuarna håller sig till samma områden och mer 
likartade frågor vilket ökar validiteten.  

Studiens urval av intervjupersoner var begränsat till anställda vid två olika butiker 
inom företaget Clas Ohlson. Resultatet skulle kunna ha haft högre validitet om 
intervjuer hållits vid fler olika Clas Ohlson-butiker då lokala påverkansfaktorer, 
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såsom den butiksspecifika kulturen, inte skulle spela in i lika hög utsträckning. Inom 
ramarna för studiens omfattning är åtta intervjuer med medarbetare från två butiker 
lämpligt. 

När intervjuer hålls föreligger en risk för intervjuareffekt, vilket innebär att 
intervjupersonens svar kan anpassas utifrån vad denne tror sig förväntas svara. I och 
med att förväntningar på interaktionen finns hos både intervjupersonen och 
intervjuaren kan dessa ge snedvridna svar på frågorna under intervjun (Rosengren & 
Arvidsson, 2005, s.145). Vi är medvetna om att det finns en möjlighet att 
intervjupersonernas svar vinklades efter deras förförståelse om vilken typ av svar vi 
förväntade oss av dem. Dock tror vi att det är mer sannolikt att de intervjuade 
anpassade sina svar till upplevda förväntningar från företagets sida och att deras 
uttalanden kan ha begränsats av att de såg sig själva som företagsrepresentanter. 

En aspekt som bör hållas i åtanke är att butikscheferna för respektive butik valde ut 
vilka medarbetare som läts intervjuas. Detta kan ha påverkat resultatet i fall att 
butikscheferna strategiskt valde ut intervjupersoner efter deras uppfattning om hur 
medarbetarna förhåller sig till företaget och arbetsplatsen. 

 

5. RESULTAT 
5.1 Identifikation 
Under resultatdelens första rubrik kommer det redogöras för vilka tekniker som Clas 
Ohlson använder sig av för att introducera sin företagskultur till nya medarbetare samt 
till nysammansatta arbetslag vid nyöppning av en butik. Vidare skildras 
intervjupersonernas förhållningssätt och tankar kring dessa tekniker vilka tycks ha en 
inverkan på medarbetares grad av identifikation gentemot företaget.  

5.1.1 Introduktionsutbildning 
Varje nyanställd medarbetare på Clas Ohlson genomgår en introduktionsdag. Under 
introduktionsdagen får de se en film om Clas Ohlsons historia, de går igenom 
säkerheten på arbetsplatsen såväl som lokalerna och alla arbetsrutiner. Vid 
nyanställning går man bredvid en mentor i form av en mer erfaren medarbetare och 
lärs upp av denne till dess att man klarar sig på egen hand. När en ny butik öppnas 
skickas all blivande personal för denna butik till Insjön där de får delta i en tre dagar 
lång utbildning. Under dessa dagar presenteras Clas Ohlsons historia och 
värdegrunder, en rundtur på centrallagret och team building-övningar arrangeras. 
Deltagarna får besöka de olika avdelningarna på anläggningen i Insjön. Team leaders 
och butikschefer får spendera mer tid vid HR-avdelningen medan säljare får en mer 
genomgående undervisning vid exempelvis elverkstaden eller IT-avdelningen som 
lämpar sig för deras kommande arbetsuppgifter i butik. Förr var utbildningarna i 
Insjön längre, flera av de intervjuade uppger att de har deltagit i utbildningar vilka 
varade i en och två veckor. Simon berättar att han har deltagit i en veckas utbildning i 
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Insjön i samband med att han skulle börja arbeta i en nyöppnad butik och förtäljer att 
tonvikten under veckan låg på att skapa en god sammanhållning inom det blivande 
arbetslaget. Vidare förklarar Simon att de två ledarna som höll i utbildningen 
verkligen representerade vad han anser vara Clas Ohlson-andan.  
 
De är väldigt ”på” och är lite tokiga, släpper loss och då blir det den gemenskapen 
redan där uppe och sen implementerar och bygger man vidare på det i butikerna [...] 
de två hade utstrålningen, drivet, det där engagemanget, vilket smittar av sig när man 
är så extremt positiv och bara matar så, man tar ju åt sig det. (Simon) 
 
Flera av intervjupersonerna betonar att Clas Ohlson lägger mycket vikt vid att skapa 
laganda under upplärningsprocessen. Clas Ohlson värderar att nyanställda inom 
företaget lärs upp rätt och får en gedigen kunskap om företaget från start.  

5.1.2 Mentorskap 
Clas Ohlson tillämpar mentorskap för upplärning av nya enstaka medarbetare såväl 
som för upplärning av nyöppnade butikers hela personalstyrkor. Tillämpning av 
mentorskap kan vara ett effektivt sätt att överföra delad kognition i form av 
framtidsvisioner, språk och uttrycksätt från erfarna medarbetare till nya medarbetare. 
När en medarbetare anställs hos Clas Ohlson tilldelas denne en mentor vars funktion 
är att lära ut arbetsrutiner och vad som är bra att tänka på vid arbetsplatsen. Mentorn 
följer en checklista över områden som denne går igenom med den nyanställda, 
följande citat belyser vilka områden som listan bland annat innefattar. 
 
Mentorn har en checklista och bockar av vad den har gått igenom. Det handlar om 
allt från hur det ser ut i personalutrymmena, i butik, hur du hittar in. Vad har vi för 
hjälpmedel, datorn, katalogen, telefonen, vår ”help desk” och hur vi jobbar i team 
och även dresscode och uppförande. (Jessica)  
 
Inom Clas Ohlson utövas inte endast mentorskap mellan två individer utan även på 
butiksnivå. Ett antal butiker som uppvisar goda resultat och som har en 
rekommendabel arbetsorganisering väljs ut till att figurera som “mentorsbutiker”. 
Mentorsbutikerna utgör föredömen för andra butiker och i och med att 
personalstyrkor från andra butiker lärs upp av mentorsbutikernas personal överförs 
språk, uttryckssätt, framtidsvisioner och arbetsmål från den erfarna och engagerade 
butikspersonalen som redan följer Clas Ohlsons önskade arbetssätt till mindre erfaren 
personal som tillsätts vid en nyöppnad butik. En del av intervjupersonerna arbetar i en 
mentorsbutik och uttryckte hur roligt det var att vara en del av den här typen av 
mentorskap. De framhåller att de arbetar mycket med att hålla deras butik i fint skick 
och menar på att detta, i kombination med uppvisande av goda försäljningsresultat, 
har gjort att de har valts ut till att vara mentorsbutik. 
 
Nej, de (regionchefer, författarnas anm.) snackar väl med butikschefen och så ser de 
hur det går för butiken rent siffermässigt. Regioncheferna cirkulerar runt och för en 
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dialog med säljansvariga om vilka som passa som mentorsbutiker [...] Och jag menar 
vi jobbar väldigt strukturerat och vi är en fin och fräsch butik, välstädat och påfyllt. 
Vi jobbar väldigt mycket med avdelningarna och beställer hem och ser till att det är 
påfyllt och så. Butiken ska se bra ut utåt. (Jesper) 
 
Intervjupersonerna uttrycker stolthet över att arbeta i en mentorsbutik. De tycker att 
det är roligt att veckovis lära upp och omges av medarbetare som inte arbetar i den 
egna butiken. 
 
...det känns roligt att just vår butik blev utsedd till att vara mentorsbutik, jag menar 
det måste ju betyda att vi gör bra ifrån oss. Sen är det kul att träffa annan personal 
och få visa mitt sätt att arbeta på för dem. (Jesper) 
 
Åtagandet att vara individuell mentor såväl som en mentor i en mentorsbutik kommer 
med ansvar. Att fördela ut ansvar till en medarbetare är ett sätt att få denne att känna 
sig utvald och erkänd, något som återspeglas i intervjupersonernas sätt att tala om 
mentorskapet. För studiens intervjuade medarbetare är en effekt av tillämpningen av 
mentorskap att känslor av stolthet och engagemang för arbetet väcks. 

5.1.3 Storytelling 
Clas Ohlson är måna om att framhålla sin berättelse för sina anställda. Berättelsen 
innefattar företagets historia, utveckling och dess plats på marknaden idag. 
Berättelsen förmedlas muntligt under vardagliga informella former, via skrift på 
hemsidan och i dokument såväl som genom filmvisning och kan benämnas som 
”storytelling”.  
 
Vid introduktionsutbildningen får varje nyanställd medarbetare se på den 20 minuter 
långa ”filmen om Clas Ohlson”. Filmen finns tillgänglig på nätet, således kan 
medarbetare se den igen om intresse finns och likväl kan allmänheten ta del av den. I 
filmen presenteras hur Clas, grundaren till företaget, tillsammans med sin kusin tar 
över sin fars cykelverkstad och startar ett litet postorderföretag och hur detta sedan 
expanderar och utvecklas till den aktiebörsnoterade butikskedja inom 
detaljvaruhandeln som Clas Ohlson AB utgör idag. I början av filmen beskrivs Clas 
liv i Insjön utförligt och hans värdegrunder presenteras därtill. Berättarrösten förklarar 
att han såg företagets medarbetare som familjemedlemmar och ansåg att alla 
medarbetare var lika mycket värda. Medarbetare, leverantörer såväl som kunder 
skulle enligt Clas bemötas med respekt. Företaget Clas Ohlson värnar om sitt 
ursprung och sin historia och är måna om att alla medarbetare ska ta del av denna.  
                         
Under intervjutillfällena uttryckte alla intervjupersonerna att de känner till företagets 
historia, dels från introduktionsutbildningens filmvisning och dels utifrån hur den 
förmedlas i vardagen. De berättade engagerat om historian och Clas Ohlson-andan 
utifrån sina egna tolkningshorisonter. Ord som ”positiv och energisk”, ”entreprenör” 
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och ”duktig med människor” som inte uttrycks i filmen användes av intervju-
personerna för att förklara grundaren Clas Ohlson.  
 
Företagets ursprung och historia uppges fylla flera olika funktioner. En av dessa är att 
det är viktigt för medarbetarna att ha kunskapen om vad företagets verksamhet och 
värderingar grundar sig i för att kunna förmedla en trovärdighet gentemot kunder som 
känner till historien och tar initiativ till att tala om den med personalen. 
 
Det är ju många stamkunder som kommer tillbaka och som har koll på Clas Ohlson. 
Om det kommer någon från Dalarna så kanske det ökar min trovärdighet om jag vet 
historien. Kanske aa men om det står någon kund i kassan och skämtar om Clas i 
Insjön att jag inte står där som ett fån och inte fattar vad det är för någonting eller 
vad det är. (Fredrika) 
 
Intervjupersonerna framhåller att antalet kunder som känner till företagets historia och 
ursprung blir allt äldre och färre till antalet, men att det likväl är viktigt att kunna 
bemöta de kunder som fortfarande känner till bakgrunden. Sporadiskt söker kunder 
kontakt och pratar om Insjön, postorderföretaget eller liknande. Vidare uppges det att 
de värderingar och principer som presenteras som Clas egna i filmen fungerar som 
riktlinjer för medarbetarna i deras dagliga arbete. Antalet olika alternativ för diverse 
arbetsrelaterade beslut minskar eftersom endast vissa alternativ är förenliga med och 
bekräftar företagsidentiteten.  
 
Det ger ju jättemycket när man vet hur det startade och hur Clas Ohlson började det 
hela och vilken typ av energi han utstrålade och hur han var mot sina anställda. Vi 
jobbar ju på samma sätt nu, det är vad vi strävar mot. [...] Det hjälper oss med hur vi 
ska tänka när vi bemöter kunden i butiken och så hjälper det oss som team att hålla 
ihop. (Jessica) 
 
Utöver det som historieberättelsen tillför i fråga om bibehållandet av kundernas 
förtroende och dess funktion som rättesnöre i arbetsgången så spelar 
historieberättelsen en central roll i det företagskulturskapande och upprätthållande 
arbetet. 
 
Vi vill ju visa vår tradition, alltså att företaget kommer från Dalarna – det är viktigt. 
Vem Clas Ohlson var och hur han startade företaget med en cykelverkstad och att 
han var positiv och energisk och alla de här delarna. Så för att få med sig den här 
traditionen att företaget är från Dalarna och att det är familjeägt – delar är 
familjeägt och hälften ungefär är aktieägt… Nämen det är för att få den här Clas 
Ohlson-andan liksom. (Anton) 
 
Intervjupersonerna uppvisar positiva attityder i förhållande till filmen såväl som till 
företaget och dess historia. De uppger att de känner ett förtroende för företaget av 
flera anledningar. En intervjuperson betonar att han känner sig trygg i sin anställning 
då det alltid har gått bra för företaget och i och med många butiker har öppnats men 
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inga har stängts. En annan intervjuperson menar på att Clas Ohlson är en bra och 
trygg arbetsplats då de jobbar med CSR-frågor. Vidare utgör berättelsen om Clas 
Ohlson, i dubbel benämning, en källa till medarbetarnas förtroende för arbetsgivaren. 
En medarbetare tycker det känns roligt att deras arbetsplats är en vidareutveckling av 
den lilla cykelverkstaden och att samma moral som präglade verksamheten vid starten 
1918, präglar verksamheten idag. Intervjuad butikschef framhåller att moralen tar sig 
uttryck i hur stämningen är i butikerna men också i hur företaget arbetar med 
tillverkare och leverantörer. Flera av de intervjuade uttrycker att de känner tillhörighet 
till Clas Ohlson och Fredrika är en av de som tror att filmen bidrar till detta. 
 
Jag tror att jag påverkas av filmen. Jag kan inte säga direkt liksom vad det kan vara 
för någonting men jag tror... om jag jämför när jag jobbade på JC så känner jag ju 
mycket mer tillhörighet till Clas Ohlson. (Fredrika) 
 
De sätt på vilka Clas Ohlson förmedlar sin historia och sitt ursprung har utifrån 
intervjuerna att döma lyckats ge upphov till att dess medarbetare känner sig stolta 
över sin arbetsgivare och att de känner en tillhörighet till företaget de arbetar för. Clas 
Ohlsons medarbetare pratar mycket i termer av “Vi på Clas Ohlson” och bekräftar 
genom sina uttalanden att de i viss utsträckning identifierar sig med företaget.  
 
Sammantaget arbetar Clas Ohlson med att introducera och implementera sin 
företagskultur under introduktionsutbildningar i Insjön och i butik samt genom 
mentorskapsprojekt. Den narrativa tekniken storytelling utgör en essentiell del av 
introduktionsutbildningen och spelar en central roll för Clas Ohlsons företagsidentitet. 

5.2. Grundläggande värden 
Fortsättningsvis presenteras metoder vilka förmedlar företagets grundläggande värden 
och därmed bidrar till att företagskulturen upprätthålls. Det visar sig att Clas Ohlson 
tillämpar symbolik kopplat till företagets ursprung och grundare samt att de 
kommunicerar ledord och värderingar vilka tycks ha format de normer som har gett 
verksamheten sin särprägel. 

5.2.1 Symboler 
Symboler kan ta sig uttryck på olika sätt. Gemensamt för de olika sätten är att de 
skapar mening för individerna inom organisationen. Clas Ohlson arbetar med att 
framhålla företagets ursprung och dalatraditionen. Idag figurerar grundaren Clas 
Ohlson som en stark symbol vilken förmedlas till de anställda bland annat genom 
storytelling som ovan nämnts. Dessutom utgör Insjön en stark symbol som också 
påvisar företagets härkomst och kärna. Huvudkontoret är fortfarande beläget i Insjön 
och utbildningar arrangeras där trots att det säkerligen vore smidigare att anordna dem 
på lokal ort. Kunder kan också ta del av dessa symboler om de aktivt söker upp 
informationen på Clas Ohlsons hemsida. Fredrika tror att symboliken bakom 
karaktären Clas Ohlson bidrar till företagets legitimitet. 
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Det förmedlar kanske tillit, man tänker att den här hammaren är verkligen bra för 
den hamrar Clas i Insjön med. Man får den känslan även om det är produkter som 
kanske är från Kina. (Fredrika) 
 
Utöver materialet på nätet så förmedlas numera dalasymbolen likaledes till 
omgivningen vid invigningar av butiker då underhållning ofta hålls av dalmasar som 
sjunger och dansar samt genom de dalahästar som finns till salu i kassan. Det 
empiriska materialet tyder på att dalasymbolen fortfarande är betydande, framförallt 
för att väcka känslor av tillhörighet gentemot företaget hos medarbetarna. Vidare 
framgår det däremot att dess betydelse, framförallt ut mot kunden, avtar i och med att 
företaget växer och etablerar sig internationellt. Förr var Clas Ohlsons tv-
reklamfilmer på dalmål och inredningen i butikerna betydligt mer influerad av 
Dalarna. Nedan förtydligas hur arbetet med att synliggöra symboler vilka 
representerar företagets tradition har förändrats.  
 
Jag har ju varit med länge och byggt många Clas Ohlson-butiker, och förr så målade 
vi entrén med falu rödfärg och lite såhär tak så man skulle känna som att man var i 
Dalarna någonstans. Och så lite kurbits, lite dalahästar och sånt där. Den delen har 
vi tagit bort egentligen från det nya konceptet. (Anton) 
 
Anton uppger att det nya konceptet bygger på enhetlighet. Kunden ska snabbt känna 
igen temat oavsett om butiken är belägen i Stockholm eller i London. Clas Ohlsons 
temafärger är nu ljusblått och vitt. Man har tagit bort tavlor med dalamotiv och 
kurbits vars symbolik inte ger mervärde för Clas Ohlsons varumärke i de länder där 
Dalarna inte väcker några associationer hos kunderna. Detta i och med att majoriteten 
av den internationella kundskaran inte har en relation till landskapet.  
 

5.2.2 Ledord och värderingar  
Clas Ohlsons företagskultur benämns som Clas Ohlson-andan vilken alla medarbetare 
känner till. Andan bygger på fyra grundpelare; handlingskraft, värme, nytänkande och 
engagemang vilka har utvecklats med utgångspunkt i grundaren Clas önskan om att 
företagets personal skulle trivas och att kunder skulle vara nöjda. Dessa ledord, och de 
värderingar de bygger på, förmedlas till Clas Ohlsons medarbetare på olika sätt vilka 
kommer att beskrivas härnäst. 

För de medarbetare som genomgår en introduktionsutbildning i Insjön så presenteras 
ledorden inledningsvis där. Dessutom introduceras ledorden och värderingarna under 
introduktionsperioden för nyanställda medarbetare på plats i butiken av tilldelad 
mentor. För att försäkra att dessa ledord efterföljs, tas de kontinuerligt upp och 
diskuteras på morgon- och månadsmöten. Flera intervjupersoner belyser vidare att 
feedback tillämpas på arbetsplatsen, i formella såväl som mer informella 
sammanhang. Butikschefen håller med jämna mellanrum i utvecklingssamtal med alla 
medarbetare där denne ger feedback på respektive medarbetares arbetsinsats med 
utgångspunkt i företagets grundvärderingar. Några av medarbetarna menar emellertid 
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att feedback utbytes medarbetare emellan under okonventionella former på arbetstid. I 
dessa fall utgår man inte från ledorden eller värderingarna på samma strukturerade 
sätt som butikschefen gör vid utvecklingssamtalen. Vidare sitter även en affisch på 
väggen i personalrummet vilken visualiserar de fyra ledorden och förtydligar dess 
innebörd. Affischens syfte uppges vara att påminna medarbetarna om vilka 
grundläggande värderingar som ska prägla deras arbete. 

Det råder en skillnad mellan medarbetare som innehar respektive inte innehar team 
leader- eller chefsansvar beträffande medvetenheten om ledorden och uppfattningen 
om hur dessa integreras i det dagliga arbetet. Intervjupersoner vilka innehar team 
leader- eller chefsansvar kan, till skillnad från medarbetare utan samma grad av 
ansvar, redogöra för de fyra ledorden och hävdar också i större utsträckning att dessa 
integreras i den dagliga verksamheten. Medarbetare med team leader- eller 
chefsansvar föreskrivs ta stöd av ledorden, och de värderingar som dessa bygger på, i 
det dagliga arbetet när de ger feedback till sina kollegor samt leder samtal eller möten. 
De medarbetare som innehar en position med mer ansvar kommer också mer frekvent 
i kontakt med företagets ledord och värdegrunder då de deltar i vidareutbildningar där 
ledord och värderingar berörs. Dessutom utgör de länken mellan medarbetare på 
högre och lägre nivåer i organisationen och kommunicerar ledord och värdegrunder 
däremellan. Jessica är en säljare som ofta tilldelas extra ansvar. Med ansvar tycks en 
hängivenhet födas, vilket återspeglas i hennes sätt att tala om ledorden och dess roll i 
arbetet.  

Vi jobbar väldigt mycket som ett team så allt grundas på det (ledorden, författarnas 
anm.), vi har en affisch här borta, och allt har med handelsmannaskapet att göra. 
Värme och handlingskraft och så. Jag menar vi brukar den varje dag. Den är 
jätteviktig. Vi har tagit väldigt hårt på den här i butiken och jobbar väldigt kraftigt 
mot den. Därför är vi ett jättestarkt team här. (Jessica)  
 
Vidare framhåller medarbetare med mer ansvar vikten av att veta vilket håll alla ska 
sträva åt. Som omskrivits under storytelling så figurerar ledord och värderingar som 
riktlinjer för detta. Intervjupersonerna uttrycker vikten av att en organisation har 
gemensamma mål för att företaget ska ha möjlighet att uppnå önskade resultat.  
 
Jag tycker att det är väldigt viktigt att det finns en Clas Ohlson-anda, så man har 
något att jobba mot och riktlinjer för hur det borde vara. Så man inte svävar iväg, det 
kan ju bli hur som helst då. (Jessica) 
 
Medarbetare utan något ansvar på team leader- eller butikschefsnivå å andra sidan är 
medvetna om att ledorden finns men inte kan redogöra för alla ordagrant och inte 
heller är av uppfattningen att de integreras i varje arbetspass. Nedanstående uttalande 
illustrerar hur medarbetare utan ansvarsbefattning talar om Clas Ohlson-andans 
värderingar. 
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Vi har nog en affisch med Clas Ohlson-andan. Nu kommer jag inte riktigt ihåg vad 
det står på den. Men typ mycket att vi ska bry oss om kunder och sådär. Ja vi har 
alltså någon cirkel på handelmannaskapet. Nu kommer jag inte ihåg exakt men. 
(Fredrika) 
 
Trots att alla intervjupersoner inte kan rada upp Clas Ohlsons primära ledord så 
återger alla sin tolkning av Clas Ohlson-andans innebörd vilken bygger på ledorden i 
fråga. Clas Ohlson-andan beskrevs utifrån värderingar vilka faller i linje med 
ledordens innebörd och/eller med synonymer till dessa vilket tyder på att ledordens 
mening har förmedlats och internaliserats av medarbetarna även om det råder olika 
grad av medvetenhet om detta. Ledordens betydelse har, genom de sätt vilka de 
presenteras på av team leaders och chefer, fått fäste i alla medarbetare och påverkar 
deras sätt att betrakta företaget. Team leaders och chefer kommunicerar ledord och 
värderingar, alla medarbetare efterlever dem till viss grad. Värderingar som influerar 
medarbetares handlings- och tankemönster på ett implicit sätt presenteras och 
analyseras under kommande rubrik: normer.     

5.2.3 Normer 
Normer utgörs av underförstådda förväntningar och regler i sociala landskap. Det är 
inte en enkel uppgift att utröna hur normer skapas och återföds inom sociala grupper 
men utifrån intervjupersonernas uttalanden om för givet tagna och önskvärda sätt att 
bete sig på arbetsplatsen, tycks de explicita ledorden vara en bidragande faktor som 
har influerat de normer som råder på Clas Ohlson.  
 
I det empiriska materialet betonas vikten av att vara hjälpsam gentemot kollegor och 
kunder. Att vara hjälpsam framhålls som ett önskvärt beteende och en förväntning på 
de anställda. Under intervjuerna talar medarbetarna om att det är självklart att de 
bistår sina kollegor och att de med enkelhet kan be andra om hjälp, vilket tyder på att 
denna hjälpsamhet utgör en norm på företaget. 
 
Vi är väldigt hjälpsamma mot varandra tror jag, att man hjälper varandra 
liksom. Det finns ju en del som är bättre på multimedia kanske, någon som är bra på 
el, någon som är bra på bygg, att man ser varandras styrkor istället för att själv 
försöka bli bäst på allting. (Anton) 
 
Vidare beskriver medarbetarna sig själva som öppna och skämtsamma. De anser att 
jargongen på arbetsplatsen är lättsam och skämtsam, och det framhålls att det råder en 
tillåtande och öppen stämning. Simon uttrycker att han tror att Clas Ohlson ser 
mycket till att arbetssökandes personligheter ska matcha den stämning som präglar 
deras arbetsplats. 
 
Vi har en jäkligt bra stämning. Vi skämtar ofta, på lite låg nivå ibland. Man kan 
märka det på de som börjar jobba att de har samma “set of mind”, att de är lika 
sjuka som oss liksom. (Simon)  
 



	   27	  

Att vara hjälpsam, öppen samt bidra till en god och lättsam stämning beskrivs som en 
självklarhet av medarbetarna och faller helt i linje med innebörden av ledordet värme. 
 
En annan egenskap som värderas högt och kan ses som en del i arbetet är att vara 
driven, vilket kan utrönas på flera ställen i det empiriska materialet. På chefsnivå 
yttrades det under en intervju att drivna medarbetare värderas högt och uppmuntras 
till att ta mer ansvar. I praktiken innebär det att de får chansen att arbeta med mer 
utmanande arbetsuppgifter. På medarbetarnivå angavs Clas Ohlson vara ett företag 
som uppmuntrar medarbetare att ta för sig då det finns många möjligheter att klättra 
på den interna karriärstegen. Nedan följer Jessicas svar på frågan om vilken eller vilka 
egenskaper som uppskattas inom arbetsgruppen. 
 
Det är nog att man visar framfötterna, nyfikenhet. Att man visar vad man vill och 
förmedlar det. Det kan vara något litet som man skulle vilja testa. En speciell produkt 
man vill ha vid kassan för man tror på den. Drivkraft! (Jessica) 
 
Detta pekar mot att det råder en norm om att man ska ta för sig och våga ta chanser 
vilken går i linje med grundpelarna handlingskraft och engagemang som Clas 
Ohlsons företagskultur bygger på.  
 
De intervjuade medarbetarna uppger att Clas Ohlson präglas av en familjär känsla. De 
framhåller att det är viktigt att inte vara förmer och att alla är lika mycket värda 
oberoende position i företaget, vilket även här återspeglar ledordet värme. Den 
respekt och det förtroende som flera intervjupersoner uttrycker gentemot varandra och 
organisationen har bland annat byggts upp genom skapande av normer via förmedling 
av ledord och värderingar. I citatet nedan beskriver en av intervjupersonerna hur 
denne upplever stämningen i en av Clas Ohlson-butikerna; 
 
Den är grym! Vi har ett jättebra, tight gäng. Alla litar på alla, alla hejar på alla. Det 
är även så att butikschefen, han är på golvet som säljare också och det är en stor 
fördel. (Jessica) 
 
Den familjära känslan beskrivs mestadels som genuin men nedan ger Fredrika uttryck 
för denna som något som företaget vill ska prägla arbetsplatsen snarare än något som 
faktiskt råder. 
 
Allting ska vara såhär familjärt hela tiden, det ska liksom, du ska känna att du 
kommer hem när du kommer till butiken – både som kund och som medarbetare. 
(Fredrika) 
 
Somliga metoder som används för att skapa och upprätthålla företagskulturen, 
exempelvis julhälsningar och gåvor från regionchefer, anses av en del medarbetare gå 
till överdrift och blir då något som kritiseras och parodieras. Kommande citat är ett 
resonemang från Fredrika rörande hennes upplevelse av vissa kollegors syn på Clas 
Ohlson-andan.  
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Ja jag vet att de brukar kalla det för Clas Ohlson-sekten ibland, de som jobbar heltid 
alltså. De som har jobbat där länge är nästan lite trötta på när Clas skickar en julfilm 
och ba’ ”hej, bra jobbat!” och då ba’ “jaja…” VD:n Clas alltså. Varje jul så kommer 
någon, jag tror att hon är säljansvarig, aa eller nån såhär ansvarig i 
Stockholmsregionen och sähär ”nu har ni jobbat så himla bra, nu får ni choklad” och 
så får alla nån tårta eller choklad eller nånting som man kan äta i butiken. Och då är 
det såhär ”aja nu har sekten kommit med kaka igen”. (Fredrika) 
 
Trots olika metoder för att skapa bättre relationer mellan medarbetare och företaget är 
det inte alla som ser dem som genuina. Vidare strävar företaget efter att medarbetarna 
genom Clas Ohlson-andan ska vara drivna och ha möjlighet till att uttrycka sina 
åsikter och förbättringsförslag fritt. Dock pekar följande citat på att kritik till företaget 
inte är lika välkommet som Clas Ohlson-andan ger sken av. Det tycks finnas 
underförstådda regler som kan hindra medarbetarna från att våga uttrycka sig fritt.  
 
Ja asså den enda kritik jag har till Clas Ohlson är att de kan bli, inte frireligiöst 
men...  eller asså i alla mejl så är det liksom att allting är fantastiskt och allting är 
underbart och det går jättebra. Men det ju också mycket, som jag sa förut, om det 
sätts käppar i hjulet så blir det stora frustrationer och där så känner jag ibland att om 
man försöker lyfta upp en fråga om något som inte funkar så kanske det inte… jag 
känner att man kanske inte vill prata om de frågorna. (Kristian) 
 
Sammanfattningsvis förmedlas de grundläggande värdena som Clas Ohlson-andan 
karaktäriseras av via symboler, ledord, värderingar och normer. Det aktiva arbetet 
med att förmedla värdegrunderna har troligtvis även format de normer som råder på 
arbetsplatsen och faller i linje med företagets strävan. Den empiriska datan tyder på 
att företaget till viss del har lyckats att implementera gemensamma grundläggande 
värden, samtidigt uttrycks ett visst motstånd av somliga medarbetare, då den familjära 
känslan kan uppfattas som påklistrad och frispråkigheten som skenbar. 

5.3 Prestation 
Under de två föregående rubrikerna har metoder vilka i förlängningen påverkar 
medarbetares prestation presenterats. I följande avsnitt berörs faktorer vilka likväl 
utgör en del av kulturen men som har en mer uppenbar inverkan på medarbetarnas 
arbetsinsatser. 

5.3.1 Kundbemötande och prestationslön 
Clas Ohlson är en detaljvaruhandelskedja vars primära mål är att ständigt öka 
försäljningen. Därav diskuteras det ofta hur arbetslaget ska uppnå detta. 
Kundbemötande anses vara avgörande för hur mycket kunden köper, om denne 
kommer tillbaka och handlar igen samt om hur denne talar om Clas Ohlson för 
bekanta som kan ses som potentiella blivande kunder. Nedan berörs Clas Ohlsons 
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kundfokuserade arbete vilket även knyter an till merförsäljning och deras 
prestationslönesystem. 
 
Under intervjuerna betonades vikten av att ge god kundservice frekvent. Clas Ohlson 
är måna om att alla deras kunder får ett gott bemötande när de besöker en butik och 
att de, precis som medarbetarna, ska uppleva att de inkluderas i Clas Ohlson-familjen. 
En metod för att få alla kunder att känna sig uppmärksammade och väl bemötta är vad 
Clas Ohlson kallar “100 % hej”. Detta innebär en strävan mot att personalen i butik 
ska ha hälsat på varje kund. Vidare föreskrivs medarbetarna behandla kunden i linje 
med Clas Ohlsons värdegrunder och det är dessutom tydligt att de normer som präglar 
arbetsplatsen även inkluderar det sociala samspelet med kunden. 
 
Vi försöker ju hela tiden behandla kunden med respekt och skämta med kunden och 
försöka få kontakt med kunden för att luska ut vad det vill åå... få in dem i stämningen 
också då. (Lennart) 
 
Under möten och i mejlutskick behandlas ämnet om hur medarbetarna ska förhålla sig 
till kunden. Företaget önskar att medarbetare ska engagera sig i kundens problem eller 
önskemål och tillgodose dessa, ta alla kunder på allvar, vara ödmjuk och skapa en 
trevlig och lättsam stämning. Det bör vara lätt att motivera medarbetarna till att ge 
kunderna en god service och ett gott bemötande då det leder till merförsäljning. Här 
bör tilläggas att Clas Ohlson tillämpar prestationslön vilket innebär att medarbetarna 
kan, utöver sin fasta lön, erhålla en extra summa pengar per timma, vars storlek beror 
på hur hela butikens arbetslag har presterat. En femgradig skala med fastställda totala 
försäljningsbelopp har konstruerats. Hur många extra kronor per timma medarbetarna 
får avgörs av var på skalan de hamnar efter en månads arbete, det vill säga hur mycket 
pengar de har sålt varor för i butiken under aktuell månad. Medarbetarna förhåller sig 
positiva till att prestationslönen är lika för alla då de menar på att det bidrar till team-
känslan och främjar samarbete. 
 
Jag tycker det fungerar bra med en gemensam pott. Det beror på hur mycket butiken 
säljer, för hur mycket man får. Så det är ju inte bara den ena individen som kan 
påverka det så. Utan alla måste ju dra åt samma håll för att det ska bli rätt. (Lennart) 
 
Prestationslönen kan anses bidra till gott samarbete medarbete emellan och till 
stadgandet av gemensamma mål. Vidare fungerar prestationslönen som en morot för 
att vara serviceminded gentemot kunden då kundbemötande har påvisats vara 
avgörande för försäljningssiffrorna. Nedan följer ett exempel som påvisar hur en 
medarbetare anpassar sitt beteende efter hennes uppfattning om hur kunden påverkas. 
 
Jag menar att jag, att man alltid har en schysst ton till sina medarbetare. Det når ju 
fram till kunden också. Det är ju mycket att man måste vara duktig på vissa 
ansvarsområden och om jag inte kan det och så frågar jag dig, om du då svarar 
schysst mot mig så märker ju kunden det också. Alltså att det alltid ska vara en god 
ton. Och det gör ju att kunden vågar fråga fler saker. (Fredrika) 
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Det går att konstatera att kundbemötande, ökad försäljning och prestations-
lönesystemet är nära sammankopplade parametrar. Clas Ohlson vill givetvis 
upprätthålla höga försäljningssiffror och generera vinst. För att nå den målsättningen 
vill de att deras anställda förhåller sig på specifika sätt till varandra och till kunder. 
Intervjupersonerna uppvisar en stor medvetenhet om vikten av gott kundbemötande 
och det framkommer att deras sätt att arbeta styrs mycket utifrån de förväntningar 
som de tror att kunderna har. 

5.3.2 Ansvarsfördelning och rumslig utformning 
Alla heltidsanställda butiksmedarbetare som inte innehar någon chefsbefattning inom 
Clas Ohlson tilldelas ett avdelningsansvar vilket innefattar uppgiften att hålla ordning 
på en specifik avdelning. Följande citat är taget från team leadern Jesper som belyser 
vikten av fördelning av ansvarsområden. 
 
Vi var väldigt noga med det i början, att alla skulle ha någon typ av ansvarsområde. 
Ett ansvarsområde på en avdelning, så man känner att man är med och driver butiken 
framåt. Så att man inte står och stampar, så man känner att man bidrar. (Jesper) 
 
Tidigare hade varje butik flera arbetsledare vilka delade på ansvaret och gemensamt 
såg till att alla uppgifter utfördes. Det var således inte lika tydligt vem som hade i 
uppgift att hålla ordning på en viss plats. Idag har alla heltidsanställda ett primärt 
ansvar för en av butikens fem avdelningar: hem, el, bygg, multimedia och fritid. 
Anton förklarar att det är omöjligt att lära sig om alla butikens produkter och att det 
därför fungerar mycket bättre att varje medarbetare specialiserar sig på en begränsad 
del av varuutbudet och sedan tar hjälp av varandra rörande produkter som inte 
innefattas i deras kompetensområde. Medarbetarna måste inte vara stationerade vid 
den avdelning vilken de är specialiserade på utan får röra sig fritt i butiken. Däremot 
har medarbetarna ett ansvar för att hålla sin avledning städad och snygg vilket gör att 
de ofta håller sig till sin avdelning för att upprätthålla en ordning där när de inte 
hjälper kunder. Utöver fördelningen av avledningsansvar har även ansvarsområden på 
mellanchefsnivå stadgats. Förr kallades mellancheferna för arbetsledare, nu har man 
gått över till benämningen team leader.  
 
Nej, och då hette det arbetsledare och då var det mer, alla-gjorde-allt. Det var mer 
flytande. Nu har vi det uppdelat på merch, sälj, logistik. Då var alla ansvariga för 
allt, så nu är det lite mer strukturerat. Och det är väl också en del i företagskulturen 
som de har utvecklat... Alla har mer sitt ansvar och vet vad det är som gäller. (Simon) 
 
I resonemanget ovan åskådliggörs det att en tydligare ansvarsuppdelning ger mer 
struktur och en tydligare arbetsfördelning. Uppdelningen bidrar med effektivitet då 
risken för att samma arbete utförs flera gånger inte är lika överhängande.  
 
I Clas Ohlsons butiker kan ett tydligt mönster i fråga om fysisk utformning urskiljas. 
Butikerna karaktäriseras av att ingång och utgång oftast är belägna på olika platser 
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och att det däremellan finns en tydlig bana som leder kundströmmen genom alla 
avdelningar och som är svår att avvika från. Hyllor är strategiskt utplacerade vilket 
skapar gångar som leder kunden i en viss riktning och hindrar denne från att gå fritt i 
butiken. Vidare är det inte sällan som butikerna är belägna över eller under gatuplan 
och att en rulltrappa leder till ingången - något som gör att det blir svårt att vända om, 
om man som kund är på väg in. Därefter måste man för det mesta ta sig igenom alla 
avdelningar och ibland även genom kassan för att komma ut. Den rumsliga 
utformningen skapar en naturlig riktning för kundströmmen, vilken vidare blir 
förutsägbar för medarbetarna. 

5.3.3 Mystery shopper 
Clas Ohlson anordnar oregelbundna och omärkbara besök av kontrollanten “mystery 
shopper”, vilken besöker alla butiker ett flertal gånger per år. Hen går civilklädd runt i 
butiken och tar notis om medarbetarnas uppträdande och faktakunskap. Det första 
berör aspekter såsom hur lång tid det tar innan kunden blir uppmärksammad och 
hejad på. Faktakunskapen analyseras utifrån kunskapsfrågor som ställs till personalen 
rörande exempelvis specifika produkter. Varken medarbetarna eller butikschefen 
underrättas om när en kontroll ska ske vilket gör att varje kund skulle kunna vara en 
möjlig mystery shopper. Hen registrerar sina upplevelser och butikschefen erhåller en 
rapport rörande resultatet, vilken medarbetarna får ta del av. Flera intervjupersoner för 
resonemang om att mystery shoppern påverkar medarbetarna till att ständigt vara på 
tå. 
 
Ja man har ju en liten baktanke om att det kan ju komma en sådan när som helst 
egentligen. Så man måste ju egentligen ge den bästa servicen man kan. Det är ju 
något de för statistik på också… Ja som sagt man vet ju aldrig vem det är så man 
måste ju vara på tå hela tiden. (Lennart) 
 
Flera av medarbetarna uppvisar en tydlig medvetenhet om vilken effekt mystery 
shoppern har på dem. De framhåller att mystery shoppern påverkar deras arbetssätt till 
att bemöta alla kunder på ett lika bra sätt.  
 
Vi vet inte vem som kommer, och inte när och hur. Så varje kund kan ju va en och det 
är väl det som vi ska försöka få in i alla, att även om det är Kalle 9 år eller Agda 78 
så kan det vara mystery shopper, så vi ska ju vara lika mot alla. (Simon) 
 
Intresseväckande är att team leadern Simon betonar att det är viktigt att alla anställda 
görs medvetna om att samtliga kunder kan vara en mystery shopper, istället för att 
framhålla att anställda ska förstå den bakomliggande moralen till att bemöta alla 
kunder lika.  

5.3.4 Besök från personer inom regionens ledningsgrupp 
Alla Clas Ohlson-butiker besöks då och då av regionchef och regionmerchendiser. 
Ofta är deras besök inbokade i förväg men det händer ibland att de kommer till 
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butiker oanmält. Hur ofta de kommer beror på hur bra det går för butiken. De butiker 
som redovisar goda resultat får färre visiter och vice versa. Vid besöken ser 
regionchefen över försäljningsstatistik med butikschefen och regionmerchendisern ser 
över varuläggning tillsammans med ansvarig merchendiser i butiken. De framhåller 
synpunkter och för en dialog med butikens anställda om arbetet. Studiens 
intervjupersoner förhöll sig positiva eller likgiltiga inför besöken. De uppgav att 
regionchefer och regionsmerchendiser är trevliga och att de uppmärksammar alla 
medarbetare.   
 
När cheferna kommer och hälsar på, så hälsar de verkligen på alla som står i kassan. 
Det spelar ingen roll om de inte känner de personerna sen innan. De tar i hand och 
kollar i ögonen. (Fredrika) 
 
Andelen oanmälda besök är få till antalet, men uttalanden pekar mot att det inte är av 
större betydelse om besöken är anmälda eller oanmälda. 
 
Nämen det är nog mest anmälda besök, det är det, men det är väldigt svårt om 
regionchefen skriver att “jag kommer till dig nästa torsdag”. Det är svårt att kasta 
om en butik så snabbt. Det tar ju ständigt jobb att hålla på och jobba med en butik så 
att det blir schysst liksom. (Anton) 
 
Ovanstående citat påvisar att besöken bokas in med så pass kort varsel att det inte 
finns tid att ändra om eller fixa till ordningen i butiken från det att regionchefen 
anmäler sitt besök tills dess att denne kommer. Således eftersträvar butikerna att 
ständigt upprätthålla en bra ordning eftersom besök från högre instans kan komma att 
ske när som helst och det krävs kontinuerligt och gediget arbete för att hålla butiken i 
det skick som de vill att personer från regionens ledningsgrupp ska se den i.  
 
Slutligen kan man konstatera att Clas Ohlson har många tekniker vilka de tillämpar 
för att upprätthålla en hög prestationsnivå hos medarbetarna. Genom att framhålla 
förväntningar som om det vore kundens så ställs indirekta krav vilka påverkar 
medarbetarnas arbetsinsatser. Vidare utgör Clas Ohlsons prestationslönesystem en 
morot för att vara aktiv i sin säljarroll samt ger upphov till gemensamma mål vilka 
stärker lagandan. Dessutom har fördelning av ansvarsområden visat sig föda 
engagemang och främjar effektivitet. Den hemliga shopparen såväl som besök från 
ledningsgruppen motiverar medarbetarna att hålla en jämn och hög nivå i bemötandet 
mot kunder samt beträffande skötsel av butiken. 
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6. DISKUSSION 
6.1 Summering av resultatet 
Clas Ohlson tillämpar olika metoder för att skapa och upprätthålla sin företagskultur. 
Genom mentorskap och storytelling stärker de företagsidentiteten och väcker känslor 
av tillhörighet gentemot företaget hos medarbetarna. Introduktionsutbildningarna i 
Insjön och mentorskapet kan ses som en slags disciplinering genom socialisering. 
Medarbetarna är införstådda med att de skolas in i Clas Ohlson-familjen och förhåller 
sig positiva till detta, vilket bryter mot vissa forskares synsätt av kultur som ett 
övervåld. Medarbetare tycks uppfatta det som bättre att det finns en ordnad berättelse 
som ger direktiv om hur man förväntas vara istället för oklarhet och oordning.  
 
Utöver arbetet med att skapa en företagsidentitet och förena medarbetarnas identiteter 
med denna, arbetar Clas Ohlson med att förankra grundläggande värden. 
Intervjupersonerna är väl införstådda med företagets värden och företagets sätt att 
förmedla dem, men uppvisar olika grad av medvetenhet om i vilken utsträckning de 
efterlever dem. Oberoende grad av självmedvetenhet hos medarbetarna, är det tydligt 
att Clas Ohlson har lyckats med att skapa gemensamma värdegrunder och att 
medarbetarnas arbete styrs av dessa. Vissa insatser, så som filmhälsningar och besök 
från regionchefen, bemöts med motstånd vilket bekräftar att medarbetarna reflekterar 
över att vissa insatser är strategiska och att kulturen till stor del är tillrättalagd. 
Medarbetarna tycks förhålla sig till detta, eventuellt förlöjliga ledningen någon 
enstaka gång, men ändå ta till sig företagsandan och värderingarna den bygger på och 
rätta sig efter dessa. 
 
De ovan nämnda metoderna vilka har en inverkan på förenandet mellan företagets och 
medarbetares identitet och som berör etablerandet av gemensamma grundläggande 
värden påverkar troligen prestationen då de bidrar till att engagemang och lojalitet 
ökar och att tydliga riktlinjer för arbetet ges. Vidare tillämpar Clas Ohlson några 
tekniker vilka är direkt kopplade till prestation i form av bland annat 
prestationslönesystem och en kontrollerande hemlig shoppare.  

6.2 Analys av resultatet utifrån teori och tidigare forskning  
6.2.1 Känslors inverkan på lojalitet och engagemang 
De intervjuade medarbetarna uppger att de är stolta över sin arbetsplats och att de 
känner en tillhörighet gentemot företaget. Vidare talar de på ett sätt som antyder att de 
är engagerade i sitt arbete och lojala gentemot sin arbetsgivare. Känslor av stolthet 
och identifikation kan frammanas inom Clas Ohlson genom de olika metoder som 
omskrivs i detta avsnitt, och väcker engagemang och lojalitet hos medarbetarna. 
 
Clas Ohlson använder mentorskap som en metod för att överföra kunskap i form av 
organisatoriska praktiker och sociala processer samt för att upprätthålla företagsandan 
inom organisationen. Att ge medarbetare ett ansvar att lära upp och vara ett gott 
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föredöme för andra ger ett erkännande som föder ett engagemang och en drivkraft att 
prestera bättre. Mentorskapet innebär en slags socialisationsprocess där de nya 
medarbetarna införlivas i Clas Ohlsons kultur och kan ur ett foucauldianskt perspektiv 
ses som ett sätt att motverka eventuell ineffektivitet eller oroligheter inom 
arbetsstyrkan då det innebär uppförande av vertikala förbindelser mellan mer och 
mindre erfarna medarbetare (Foucault, 2003, s.220).  
 
Ett annat element som väcker känslor hos medarbetarna är Clas Ohlsons 
företagsberättelse. Clas Ohlson tillämpar storytelling vilket åsyftar att framhålla 
berättelser vilka knyter an till organisationens förflutna, nutid eller framtid och som 
bland annat fyller funktionen att de tillskriver mening till händelser och förändring 
(Boje, 1991, s. 124). Clas Ohlson kan bibehålla personalens och kundernas förtroende 
genom att hålla fast vid företagets tidiga historia och återföda den familjära känslan, 
svenskheten och genuiniteten som präglade företaget under dess begynnelse. I en tid 
där i princip alla produkter som säljs inom detaljhandeln produceras i sydostasiatiska 
länder, skeppas världen över och sedan säljs inom kedjor av butiker vid diverse orter 
kan Clas Ohlsons tillämpade storytelling-metod förklaras av att de vill knyta an till 
något som inte längre finns kvar. Detta för att vidmakthålla en stark företagskultur, 
och genom den erhålla omgivningens och medarbetarnas förtroende för företaget 
under de perioder då de driver förändring. Vidare är medarbetarnas förtroende för 
företaget av betydelse för hur de förhåller sig till arbetet och beter sig på arbetsplatsen 
även då det inte rör sig om att legitimera förändring. Som redogjorts för under tidigare 
forskning så hävdar Alvesson & Berg (1992) att berättelser och myter om ett företag 
har en emotionell påverkan på medarbetarna och därmed bidrar till uppbyggnad av en 
stark företagsanda. Det framhålls att känslor av stolthet och tillhörighet lätt väcks hos 
medarbetarna om företagsberättelsen förmedlas på ett trovärdigt och övertygande sätt. 
Ett motiv för en arbetsgivare att tillämpa storytelling-tekniker kan således vara att 
känslor av tillhörighet eller identifikation hos medarbetaren ofta gör att denne utför 
handlingar för företagets bästa även om det inte är det mest gynnsamma för individen 
själv (ibid s. 142). Medarbetaren blir mer lojal och engagerad än vad den skulle vara 
utan att ha fått företagets berättelse presenterad för sig.  
 
Hälften av de intervjuade talar om kollegiet i termer av “Clas Ohlson-familjen” och 
framhåller att det råder en varm och tillåtande stämning medarbetarna emellan. 
Genom att skapa en familjär stämning på arbetsplatsen är det enligt Ferris (1988) 
större chans att medarbetarna identifierar sig med och blir mer lojala mot företaget. 
Intervjupersonerna sänder ut signaler och talar om Clas Ohlson på ett sätt som tyder 
på att de både identifierar sig med och är lojala mot företaget. Alvesson & Berg 
(1992) skriver att företag har en ökande ambition av att anställda ska känna en 
“kärlek” till det företag det arbetar på. Om ett företags ambition av att medarbetarna 
ska känna en kärlek företaget är mer långtgående än den identifikation som 
medarbetarna faktiskt upplever gentemot företaget ifråga skapas en diskrepans mellan 
företaget och medarbetarna som inte är hållbar. Något som man kan urskilja tendenser 
till i det empiriska materialet då en av medarbetarna uppger att ledningens besök och 
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försök till att främja den goda stämningen ibland väcker hånande reaktioner hos en 
del av personalen. Det som av företaget anses kunna förbättra relationen mellan 
medarbetarna och företaget förlöjligas i vissa fall och kan snarare resultera i 
ineffektivitet som tar fokus från arbetet. Om ett företag vill skapa en god atmosfär bör 
dess aktörer därför ta i beaktning den sköra balansgång som denna typ av arbete 
innebär. Företagsledningens “personliga” filmhälsningar och deras besök i butik då de 
kommer med kaka kan mötas med uppskattning och bygga på familjekänslan, men 
insatsernas effekter kan bli motsatta om de inte varseblivs som trovärdiga eller 
genuina. Det faktum att vissa medarbetare hånar ledningsgruppens försök att skapa en 
familjär stämning via filmklipp eller besök visar att de är medvetna om att företaget 
arbetar med strategier för att tillrättalägga en kultur och familjär stämning. 
Medarbetarna förhåller sig till vetskapen om att familjekonceptet delvis är 
konstruerat, och väljer ändå att ta till sig det. Detta faller ej i linje med hur Alvesson 
& Berg (1992) och andra omnämnda företagskulturforskare resonerar kring artificiell 
organisationskultur. De talar om tillrättalagda kulturer som något som kan verka 
styrande så länge medarbetarna är omedvetna om den, men att skepsis och motstånd 
väcks när medarbetarna upptäcker att kulturen är konstruerad. Visst finns det några av 
Clas Ohlsons medarbetare som raljerar om Clas Ohlson-sekten men överlag uppvisar 
medarbetarna en förnöjsamhet över att vara en del av den avsiktligt skapade familjen. 
 
Ovan har redogjorts för hur Clas Ohlsons arbete med mentorskap, storytelling och 
familjekonceptet ger upphov till känslor som stolthet, tillhörighet och till viss del 
“kärlek” hos medarbetarna. Dessa känslor ger i sin tur upphov till att medarbetarna 
uppvisar ökat engagemang i sitt arbete och ökad lojalitet gentemot företaget vilket 
återspeglas i deras arbetsinsatser. Utifrån ett foucauldianskt perspektiv kan 
medarbetarnas handlingar anses styras på ett verksamt sätt genom känslomässig 
manipulering. Denna typ av styrning innebär att individen utövar disciplin och över 
sig själv och att styrningsförfarandena därför inte blir lika uppenbara som externa 
styrningstekniker.  

6.2.2 Vägledande och prestationshöjande rättesnören 
Clas Ohlson förmedlar kontinuerligt företagets ledord och värdegrunder till sina 
medarbetare, dels muntligt på möten samt skriftligt i dokument, på hemsida och 
affischer. Att implementera värderingar och få dessa att fungera som riktlinjer i 
arbetet resulterar i att medarbetare medvetet eller omedvetet internaliserar dessa och 
sakteligen antar företagets mål som sina egna. Utifrån ledorden har normer utformats 
på Clas Ohlson, vilka styr personalen i den riktning företaget eftersträvar. 
Resonemanget, vilket i resultatdelen berör det från företagets sida önskvärda beteende 
om att vara driven, går i linje med Kundas (1992) argumentation om att styrning av 
medarbetarna inte nödvändigtvis står i konflikt med personalens intressen och 
välmående. Trots att viss kontroll fråntas dem, kan medarbetarna ges möjlighet att 
utvecklas och därigenom öka sitt välmående samt höja prestationsnivån tack vare den 
normativa kontrollen. Dock föreligger det faktum att medarbetarna genom denna 
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drivkraft hjälper företaget framåt utan att någon överordnad behöver styra genom 
tydliga order, vilket gynnar företaget. 
  
För att styra medarbetarna till att handla i linje med företagets värderingar, ledord och 
önskade beteenden på arbetsplatsen kan prestationsbaserad lön och kunden användas 
som modalitet. De intervjuade medarbetarna uppger att det gemensamma 
prestationslönesystemet bidrar till gott samarbete och en bra sammanhållning inom 
arbetslaget då det föregås av gemensamma mål. Utifrån Foucaults (2003) tanke om att 
individuella krafter ökar när de samordnas, utgör en gemensam pott för lönepåslag ett 
effektivt verktyg för att öka nyttan av en personalstyrkas arbetsinsats. Vidare fungerar 
prestationslönen som ett incitament för att vara serviceminded gentemot kunden då 
kundbemötande har påvisats vara avgörande för försäljningssiffrorna. Clas Ohlson 
kan med kunden och lönen som motiv få medarbetare att förhålla sig till arbete och 
kollegor i linje med företagets värdegrunder under arbetstid. Det kan tänkas vara 
lättare att ge direktiv om hur man ska uppfattas av kunden än att ge direktiv om hur 
man ska vara över lag. 
 
Värderingar och ledord ger riktning för personalen i deras arbete och styr därmed 
deras handlingar. Normer har samma effekt men på ett mer omedvetet plan då 
upplevda förväntningar för hur man bör vara och handla gör att medarbetarna 
disciplinerar sig själva för att passa in. Prestationslön är nära sammankopplat med 
kundbemötande och fyller funktionen att säljarna motiveras till att prestera bättre, 
deras arbetsinsats styrs till företagets fördel. Oregelbundna besök från regionchefer 
samt mystery shopper utgör panoptiska kontrollförfaranden som förorsakar att 
medarbetarna ständigt utövar självstyrning och disciplinerar sig själva till att ständigt 
ge god kundservice samt upprätthålla en ordning i butiken. Ovan har det beskrivits på 
vilket sätt olika tekniker för att skapa och upprätthålla en företagskultur, har en 
styrande effekt på medarbetarna. Som Foucault (2003) menar på kan kontroll verka 
som mest effektivt när den går obemärkt förbi. I resultatet går det dock att urskilja att 
även i fall då medarbetarna är medvetna om att de påverkas till att handla i linje med 
företagets önskan har de accepterat detta faktum och följer företagskulturens mönster. 
Det går inte heller att finna några tecken på att en mer traditionell styrning är 
önskvärd från varken medarbetare, team leaders eller butikschef. 

6.2.3 Medarbetarens plats inom Clas Ohlson, och Clas Ohlsons plats i 
världen 
Det går inte att med säkerhet uttala sig om till hur stor del Clas Ohlsons företagsanda 
är konstruerad och till hur stor del andan genuint präglas av organisationens individer 
och dynamiken mellan dem. Däremot kan det efter genomförd studie konstateras att 
Clas Ohlson har lyckats med att konstruera en kultur, bland annat genom att förmedla 
en stark företagsberättelse och tydliga värdegrunder, men ändå lämnat utrymme för 
organisationens medlemmar att placera in sig själva i den kulturen utan att “ta på sig 
tvångströja”. Detta då intervjupersonerna talar om Clas Ohlson-andan i positiv 
bemärkelse och utger sig själva för att vara en del av den. Luckor finns i själva 
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företagskulturen vilket delvis kan illustreras av att medarbetarna återgav historien om 
företaget och grundaren i lite olika tappningar och med varierande grad av 
detaljmedvetenhet vid intervjutillfällena. Att minnet av filmen och informationen som 
presenterats för medarbetarna vid introduktionsutbildningen har bleknat innebär inte 
att dess påverkanskraft minskar. Utifrån Bojes (1991) tidigare studie kan man i 
motsats till detta anta att effekten av en berättelse bli starkare när det uppstår luckor 
som medarbetaren själv fyller i. Genom att förena företagets minnen med sina egna 
skapas i många fall en starkare mening och mystifikation. Clas Ohlsons relativt mjuka 
förfaringssätt att implementera företagsandan tycks vara framgångsrikt för att få med 
medarbetarna på tåget. Vidare kan man spekulera i huruvida detta skulle fungera i 
länder där relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare inte är lika avspänd som i 
Sverige. 
 
Som ovan nämnts utgör Clas Ohlsons historia och ursprung en viktig byggsten i Clas 
Ohlson-andan. Alvesson & Berg (1992) menar att starka företagssymboler bidrar till 
meningsskapande hos medarbetare såväl som hos kunder. Utifrån det insamlade 
materialet framstår det som att Clas Ohlson genomlever en strategisk kluvenhet ifråga 
om hur stor roll dalasymbolen ska spela framöver. Utåt i butik frångår de successivt 
dalakonceptet för att bli mer enhetliga i och med företagets expansion och etablering 
utomlands. Däremot håller de hårt fast vid symboliken bakom företagets historia och 
ursprung vid uppbyggnaden och upprätthållandet av företagskulturen internt då det, 
som tidigare poängterats, stärker medarbetarnas känslomässiga band till företaget. 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Clas Ohlson tycks stå inför ett strategiskt beslut ifråga om vilken roll företagets 
historia och ursprung ska spela för deras image såväl som företagskulturskapande- 
och upprätthållande arbete. I och med företagets expansion och etablering i Norge, 
Finland och Storbritannien eftersträvar de en enhetlighet som har inneburit att 
dalakulturen har skalats av allt mer framförallt utåt i butik och i media. I vidare 
forskning vore det intressant att undersöka hur Clas Ohlson arbetar med/ämnar arbeta 
med att överföra sin företagskultur till andra länder, där medarbetare inte har någon 
relation till Dalarna. Vidare anser vi, utifrån en förförståelse om att svenska 
arbetsplatser präglas av en mjukare styrning än många utländska arbetsplatser, att det 
skulle det vara intressant att undersöka om Clas Ohlson tillämpar samma 
företagskulturskapande och upprätthållande tekniker i andra länder som de gör i 
Sverige, och hur de i så fall fungerar. 
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BILAGA 1. 
 

Intervjuguide	  medarbetare	  
	  
Introduktion	  till	  intervjun,	  etiska	  aspekter	  m.m.	  
Förklara	  studiens	  syfte;	  Att	  undersöka	  hur	  och	  varför	  företag	  arbetar	  med	  att	  skapa	  
och/eller	  upprätthålla	  företagskulturer.	  
	  
Intervjun	  kommer	  att	  ta	  ca	  20-‐	  30	  min	  
	  
Fråga	  intervjupersonen	  om	  tillåtelse	  att	  spela	  in	  samtalet.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Informera	  om	  hur	  konfidentialiteten	  säkerställs:	  

-‐	  Endast	  jag	  och	  	  min	  uppsatspartner	  kommer	  att	  få	  ta	  del	  av	  transkriberat	  
material	  i	  studiesyfte	  
-‐	  Anonymitet	  kommer	  att	  säkerställas	  genom	  att	  intervjupersonens	  riktiga	  
namn	  inte	  kommer	  
att	  finnas	  med	  i	  rapporten.	  	  
-‐	  Intervjupersonen	  kan	  när	  som	  helst	  avbryta	  intervjun.	  
	  
	  

Inledande	  frågor	  

-‐	  Hur	  länge	  har	  du	  jobbat	  på	  Clas	  Ohlson?	  	  

-‐	  Vad	  har	  du	  för	  roll?	  	  

	  
Medvetenhet	  om	  Clas	  Ohlson-‐andan	  	  

-‐	  Kan	  du	  berätta	  lite	  för	  oss	  om	  CO-‐andan?	  -‐	  visst	  finns	  det	  en	  sådan?	  

-‐	  Är	  du	  bekant	  med	  CO:S	  värderingar	  och	  ledord?	  kan	  du	  berätta	  om	  dem?	  	  

-‐	  Varför	  tror	  du	  att	  CO	  är	  måna	  om	  att	  ha	  en	  stark	  företagskultur	  ifråga	  om	  CO-‐

familjen	  och	  CO-‐andan?	  

-‐	  Vilka	  effekter	  tror	  du	  att	  CO-‐andan	  har	  på	  dig	  och	  dina	  medarbetare/er	  

arbetsinsats?	  

-‐	  På	  vilket	  sätt	  talar	  du	  om	  CO	  för	  andra	  utanför	  arbetsplatsen?	  

	  
Direkt	  förmedling	  av	  Clas	  Ohlson-‐andan	  

-‐	  Hur	  uppfattar	  du	  att	  CO-‐andan/företagskulturen	  förmedlas	  till	  medarbetarna?	  
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-‐	  Präglar	  CO-‐andan	  en	  vanlig	  arbetsdag?	  Märker	  du	  av	  den	  och	  hur?	  

-‐	  Vad	  har	  du	  för	  uppfattning	  om	  introduktionsutbildningen	  du	  har	  gått?	  	  

-‐	  Vad	  tog	  du	  med	  dig	  därifrån?	  

-‐	  Har	  du	  gått	  någon	  vidareutbildning	  inom	  företaget?	  Vad	  tyckte	  du	  i	  så	  fall	  om	  den?	  

-‐	  Är	  det	  tydligt	  för	  dig	  som	  medarbetare	  vad	  företaget	  har	  för	  mål	  med	  

verksamheten?	  

-‐	  Dalmål.	  Medveten	  om	  det?	  Kommentarer?	  

-‐	  Besök	  av	  chefer	  från	  högre	  instans	  i	  butiken.	  	  -‐	  Grad	  av	  arbetskontroll	  i	  övrigt?	  

	  

Aktiviteter	  och	  åtgärder	  som	  rör	  personalen	  

-‐	  Vad	  för	  typ	  av	  gemensamma	  aktiviteter	  anordnas	  för	  personalen	  utanför	  arbetstid?	  	  

-‐	  Har	  ni	  någon	  form	  av	  utmärkelse	  på	  CO?	  	  

-‐	  Har	  ni	  någon	  form	  av	  tävlingar	  mellan	  personalen	  på	  CO?	  

-‐	  Vad	  	  bidrar	  dessa	  aktiviteter/åtgärder	  med?	  

	  

Rum	  och	  uniform	  

-‐	  Butiken,	  finns	  värdeord/bilder	  från	  Dalarna	  el	  liknande.	  

-‐	  Övervakningskameror.	  Tänker	  du	  på	  det	  under	  en	  arbetsdag?	  

-‐	  Kan	  du	  berätta	  hur	  ert	  personalrum	  ser	  ut?	  	  

-‐	  Inredning?	  	  

-‐	  Har	  alla	  tillgång	  till	  samma	  platser?	  	  

-‐	  Affischer?	  

-‐	  Berätta	  om	  klädkoden	  på	  Clas	  Ohlson.	  Vad	  tycker	  du	  om	  den?	  	  

	  

Upplevt	  socialt	  klimat	  

-‐	  Upplever	  du	  att	  det	  finns	  vissa	  sätt	  att	  vara	  eller	  bete	  sig	  på	  som	  är	  mer	  önskvärda	  
eller	  uppskattade	  på	  din	  arbetsplats?	  

-‐	  Upplever	  du	  att	  ni	  har	  någon	  speciell	  jargong	  på	  din	  arbetsplats?	  

-‐	  Vill	  du	  “göra”	  karriär	  inom	  Clas	  Ohlson,	  ser	  du	  i	  så	  fall	  att	  det	  finns	  möjligheter	  för	  

det?	  
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Kompletterande	  sista	  fråga:	  

-‐	  Om	  du	  var	  tjänstledig	  och	  jag	  skulle	  ta	  din	  plats,	  vad	  skulle	  du	  vilja	  ge	  mig	  för	  tips	  

om	  hur	  jag	  ska	  vara	  på	  arbetsplatsen?	  

Fokus	  informella	  regler.	  

	  

BILAGA 2 
 

Intervjuguide	  chefer	  
	  
Introduktion	  till	  intervjun,	  etiska	  aspekter	  m.m.	  

Förklara	  studiens	  syfte;	  Att	  undersöka	  hur	  och	  varför	  företag	  arbetar	  med	  att	  skapa	  

och/eller	  upprätthålla	  företagskulturer.	  

Intervjun	  kommer	  att	  ta	  ca	  20-‐	  30	  min.	  
	  
Fråga	  intervjupersonen	  om	  tillåtelse	  att	  spela	  in	  samtalet.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Informera	  om	  hur	  konfidentialiteten	  säkerställs:	  
-‐	  Endast	  jag	  och	  	  min	  uppsatspartner	  kommer	  att	  få	  ta	  del	  av	  transkriberat	  material.	  
-‐	  Anonymitet	  kommer	  att	  säkerställas	  genom	  att	  intervjupersonens	  riktiga	  namn	  
inte	  kommer	  att	  finnas	  med	  i	  rapporten.	  	  
-‐	  Intervjupersonen	  kan	  när	  som	  helst	  avbryta	  intervjun.	  

	  
	  
Inledande	  frågor	  

-‐	  Hur	  länge	  har	  du	  arbetat	  på	  CO,	  olika	  anställningar?	  

-‐	  Vad	  är	  din	  roll?	  

	  
Allmänt	  Clas	  Ohlson-‐andan	  och	  Clas	  Ohlson-‐familjen	  

-‐	  Kan	  du	  berätta	  lite	  för	  oss	  om	  Clas	  Ohlson-‐andan?	  

-‐	  Vad	  är	  Clas	  Ohlson-‐familjen	  för	  något?	  Berätta	  lite	  om	  det!	  

-‐	  På	  vilket	  sätt	  talar	  du	  om	  Clas	  Ohlson	  för	  andra	  utanför	  arbetsplatsen?	  
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Tekniker	  för	  skapande	  och	  upprätthållande	  av	  Clas	  Ohlsons	  företagskultur	  

-‐	  Hur	  arbetar	  ni	  med	  att	  skapa	  och	  upprätthålla	  er	  Clas	  Ohlson-‐anda/företagskultur?	  

-‐	  Värderingar	  och	  ledord	  

-‐	  Introduktionsutbildning	  

-‐	  Clas	  Ohlsons	  historia	  

-‐	  Personalaktiviteter	  utanför	  arbetstid,	  ex.	  kick-‐off,	  kryssning,	  julfest	  

-‐	  Tävlingar	  på	  arbetet	  

-‐	  Utbildningar	  

-‐	  Utvecklingssamtal	  

-‐	  Reklam,	  dalmål,	  inredning	  

-‐	  Handelsmannaskap	  (handlingskraft,	  värme,	  nytänkande,	  engagemang)	  

	  

Poängen/syftet	  med	  att	  ha	  en	  stark	  företagskultur	  

-‐	  Vad	  tror	  du	  är	  poängen	  med	  att	  upprätthålla	  en	  stark	  företagskultur?	  

-‐	  Vad	  bidrar	  det	  till?	  

	  

Upplevt	  socialt	  klimat	  

-‐	  Beskriv	  hur	  du	  uppfattar	  den	  sociala	  stämningen	  på	  din	  arbetsplats	  

-‐	  Hur	  har	  den	  uppstått?	  (är	  det	  människorna	  där	  som	  skapar	  den	  eller	  påverkas	  den	  

av	  ledord	  och	  den	  förmedlade	  företagskulturen)	  

-‐	  Upplever	  du	  att	  ni	  har	  någon	  speciell	  jargong	  på	  din	  arbetsplats?	  

-‐	  Upplever	  du	  att	  det	  finns	  vissa	  sätt	  att	  vara	  eller	  bete	  sig	  på	  som	  är	  mer	  önskvärda	  

eller	  uppskattade	  på	  din	  arbetsplats?	  	  

-‐	  Finns	  det	  möjlighet	  att	  klättra	  internt	  inom	  Clas	  Ohlsons	  organisation	  

karriärsmässigt?	  Hur?	  

	  

Rum	  och	  uniform	  

-‐	  Butiken,	  finns	  värdeord/bilder	  från	  Dalarna	  el	  liknande.	  

-‐	  Kan	  du	  berätta	  hur	  ert	  personalrum	  ser	  ut?	  	  

-‐	  Inredning?	  	  

-‐	  Har	  alla	  tillgång	  till	  samma	  platser?	  	  
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-‐	  Affischer?	  

-‐	  Berätta	  om	  klädkoden	  på	  Clas	  Ohlson.	  Vad	  tycker	  du	  om	  den?	  	  

	  

Kompletterande	  fråga	  

-‐	  Om	  du	  var	  tjänstledig	  och	  jag	  skulle	  ta	  din	  plats,	  vad	  skulle	  du	  vilja	  ge	  mig	  för	  tips	  
om	  hur	  jag	  ska	  vara	  på	  arbetsplatsen?	  
	  
Fokus	  informella	  regler.	  
	  

 


