
– hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé
Vi erbjuder dig …

... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, 
med unika möjligheter för dig 

att få ta ansvar och att få utvecklas



Välkommen till Hogia-gruppen!
Vi vill med denna skrift ge dig en bild av hur det är att arbeta hos oss. 
Vi vill berätta för dig om vad som är viktigt för oss, om hur vi agerar i 
vardagen och varför vi gör som vi gör. Vi vill helt enkelt berätta om vår 
företagskultur.

Bert-Inge Hogsved



Vi erbjuder dig …

… en småskalig miljö
präglad av entreprenörskap



Hogia-gruppen har idag 550 anställda i verksamheter i Sverige, Finland, 
Norge och Storbritannien. Från att ha varit det lilla källarföretaget har vi 
byggt en verksamhet som vi har all anledning att vara stolta över. Hela 
vår utveckling är självfinansierad. Därmed har vi en synnerligen stabil 
ekonomisk grund att bygga vår fortsatta utveckling på. 

Det är alltså många människors engagerade insatser som byggt vår 
verksamhet, inte pengar.

Hogia startades 1980 av Bert-Inge Hogsved. Företaget växte snabbt 
och efter tio år hade Hogia blivit ett medelstort företag med 125  
anställda. Det började gå trögt i organisationen. Vi bestämde oss 
därför för att klyva företaget i sex mindre företag, vart och ett med 
en komplett verksamhet baserad på en egen produkt eller tjänst. Det 
här var vår första företagsklyvning, en företeelse som vi efter japansk 
förebild ibland kallar ”bunsha” (ett ord som betyder ”klyva företag”).

Vår klyvning visade sig snabbt ge mycket spännande resultat. I och med 
den återvunna småskaligheten kom entreprenörsanda, engagemang 
och arbetsglädje tillbaka in i verksamheten. Vi gick nya framgångar till 
mötes.

Sedan dess har vi, efter hand som vi vuxit, genom upprepade företags-
klyvningar skapat dagens Hogia-grupp som består av 27 operativa 
företag.



Entreprenörskap betyder för oss engagemang, en vilja att ta ansvar, 
en önskan att få prova på nya uppgifter, ett intresse att vara med och 
driva en växande verksamhet. 

Entreprenörskap betyder för oss en vilja och en ambition att vara med 
om att skapa och bygga vidare på något som är till långsiktig glädje 
och nytta för många.

Som medarbetare i Hogia kommer du att möta en miljö fylld av 
entreprenörskap. Du kommer att uppleva handlingskraft, snabba 
beslut och korta beslutsvägar, en hög förändringstakt – och ett stort 
utrymme för egna initiativ. 

Vi tycker om att fatta beslut snabbt. Vi tycker också om att fatta beslut 
i form av små delbeslut. Vi tar gärna utvecklingen i små, snabba steg 
– och vi vill ta dem ofta. Vi arbetar helst med tydliga, kortsiktiga och 
greppbara delmål. Vi gör många avstämningar under resans gång. På 
så sätt maximerar vi möjligheterna att lyckas med det vi gör. 

Hogia har samma ägare som när företaget grundades. Långsiktigheten 
i vår affärsidé motsvaras alltså av långsiktighet på ägarsidan. Eftersom 
våra ägare inte strävar efter kortsiktig ekonomisk avkastning har vi 
större möjligheter än de flesta andra företag att få fatta beslut som är 
långsiktigt riktiga. Närheten till ägarkretsen gör dessutom att vi kan 
fatta beslut snabbt. Det här är två möjligheter som vi utnyttjar fullt ut!

Hogias affärsidé   

”att hela tiden finnas till hands för att nu

och under lång tid framöver göra det

möjligt för ett stort antal företag och andra

organisationer att sköta sin administration

på ett enkelt och meningsfullt sätt” 

 – hjälper företag utvecklas



Tillgång till information skapar delaktighet.

Delaktighet skapar engagemang.

Engagemang skapar aktivitet och framåtskridande.

Sedan mer än 20 år tillbaka använder vi ett särskilt verktyg. Det är vårt 
e-mailsystem, som vi utnyttjar i större utsträckning än som är vanligt. Vi 
skapade också mycket tidigt begreppet Management by Mail, MbM. 

MbM är ett ovärderligt ledningsverktyg för oss. Utan MbM hade vi 
inte kunnat driva verksamheten som vi gör. Vi hade inte kunnat ha den 
miljö som vi har. 

Vi informerar alltså varandra via mail. Ännu viktigare är att vi driver de 
flesta frågor och projekt via mail. Vi tycker om att fatta snabba beslut, 
men beslut måste vara väl underbyggda. Mailkommunikation ger 
unika förutsättningar för både snabbhet och kvalitet i beslutsfattandet.

Du har säkert erfarenhet av hur man kommunicerar via mail. Ändå 
tror vi att du kommer att bli förvånad när du efter hand kommer att 
uppleva alla de sätt som vi använder MbM på i Hogia-gruppen. 



Vår småskalighet – uppdelningen i olika bolag – skapar tydlighet. 
Den skapar också förutsättningar för en annan viktig sak – fokusering. 
I dagens allt tuffare konkurrenssituation måste man fokusera på ett 
specifikt område och bli bäst på det om man vill nå framgång. Så gör 
vi uttalat genom småskaligheten. 

Att du i första hand kommer att arbeta med produkter och tjänster i 
ett av företagen inom Hogia innebär inte att du kommer att arbeta i 
någon sorts isolering – tvärtom. Ett aktivt samarbete med olika partners 
är idag en ytterligare förutsättning om man skall lyckas på marknaden. 
Samarbeten av olika slag är en livsstil för oss. 

”Hogia-gruppen – tillväxtföretag i samverkan” är sedan många år 
tillbaka ett uttryck som vi gärna använder för att beskriva hur vi tänker 
i det här avseendet. Och då menar vi inte bara samverkan internt i 
gruppen utan minst lika mycket samverkan med externa företag. 

Genom att fokusera på ett specifikt område ser man ofta möjligheter 
som andra inte ser. Vi tycker om att leva upp till innehållet i ett annat 
av våra favorituttryck – ”Hogia först igen!”. När vi kan det gläds vi. Vi 
hoppas att även du skall få vara med och glädjas av samma anledning. 



Vi erbjuder dig …

… unika möjligheter att 
få ta ansvar



Vi är övertygade om att människor vill ta stort ansvar för det som de 
gör i sitt arbete.

Får en person göra det, skapas motivation och engagemang auto-
matiskt. Det ger en positiv utveckling för personen själv och för det 
företag där han eller hon är anställd.

Vi vill så långt som möjligt ge dig de här möjligheterna så att du trivs 
hos oss, till glädje för både din egen och vår gemensamma utveckling.



Vi har den grundläggande uppfattningen att varje människa vill göra 
ett bra jobb. Vi är på samma sätt övertygade om att varje människa 
vill synas och få uppskattning när han eller hon gjort ett bra jobb. 
För att det inte skall uppstå missförstånd beträffande vad som är ”ett 
bra jobb” i olika sammanhang, försöker vi vara mycket tydliga när det 
gäller att t ex definiera olika ansvarsområden och uppdrag. 

Småskaligheten i vår verksamhet skapar en god grund för denna 
tydlighet och synlighet. Vi kompletterar den med en tydlighet vad 
gäller den enskilda medarbetarens uppgifter.

Naturligtvis skapar det här särskilt goda förutsättningar för att vi 
tillsammans skall arbeta mot samma mål.



Vi erbjuder dig …

… unika möjligheter 
att få utvecklas



Vi vill ge våra medarbetare unika möjligheter till personlig utveckling – 
antingen som ledare eller som specialister. Överenskomna, tydliga mål 
och ansvarsområden är viktiga inslag i de strävandena. 

Vi arbetar också mycket aktivt med att hela tiden försöka hitta 
möjligheter till så kallad jobbrotation för våra medarbetare. Det här har 
varit ett mycket viktigt inslag i personalarbetet i Hogia sedan starten. 
Erfarenheterna av det har gjort oss helt övertygade om att de allra 
flesta människor uppskattar den stimulans man får av att då och då få 
förändrade arbetsuppgifter och ansvar.

Vi vet också att en omfattande jobbrotation är ett sätt att skapa den 
flexibilitet som vi behöver för att kunna ta till vara nya affärsmöjligheter 
och skapa spännande samarbeten med andra aktörer på marknaden. 
Den är alltså inte bara utvecklande för individen utan också en viktig 
förutsättning för att vi i Hogia-gruppen skall kunna växa i den takt vi 
önskar.  
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Redan från starten 1980 fanns en medveten strävan i Hogia att vi skulle 
vara lika många kvinnor som män i företaget. Det har vi lyckats med 
under alla dessa år och idag har vi en helt jämn könsfördelning också 
på chefsjobb på alla nivåer. 

Det finns en mycket naturlig anledning till att vi hela tiden haft det här 
som ett mål. 

Vi tycker helt enkelt att det är roligare på jobbet då. 



Vår medarbetaridé är 
en viktig del av vår 

företagskultur!

Vi hoppas att du skall trivas hos oss!

– hjälper företag utvecklas


