
!

Organisationskultur som styrmedel -  

en fallstudie på Academic Work 

Kandidatuppsats 15 hp 
Företagsekonomiska institutionen 
Uppsala universitet 
HT 2014 
 

Datum för inlämning:  2015-05-25 

Daniel Lebréus 
Julia Lindahl 
 
Handledare:  Signe Jernberg 



Förord 
 

Vi vill passa på att tacka Academic Work och de personer som ställt upp på intervjuer 

för att ni har tagit er tid och hjälpt oss i vårt arbete. Vi vill även tacka vår handledare 

Signe Jernberg och de opponerande grupperna som hjälpt oss under arbetets gång. 

 

Stort tack till alla Er för att ni hjälpt oss med detta arbete! 

 

 

Med hopp om trevlig läsning, 

 

Uppsala, 2015-05-25 

 

 

 

 

___________________   ___________________ 

Daniel Lebréus    Julia Lindahl  



 2 

Sammandrag 
 
Att ha en stark organisationskultur framhålls idag av många forskare som en nyckel 

till framgång. Tidigare forskning visar på att en stark organisationskultur kan gynna 

företag på flera olika sätt och det har också visat sig vara en av de få gemensamma 

nämnarna mellan olika framgångsrika företag. Bemanningsbranschen är en bransch 

som vuxit mycket snabbt i Sverige under de senaste 20 åren och som spås fortsätta att 

växa ytterligare. Syftet med studien är att utforska organisationskultur som ett 

styrmedel i bemanningsbranschen. Studien baseras på data insamlad via intervjuer, 

dokumentstudier samt observationer och analyseras utifrån teorier om 

ekonomistyrning och organisationskultur. Studien resulterar i att 

organisationskulturen på det studerade företaget tycks fungera som ett styrmedel som 

påverkar medarbetarna och stärker målkongruensen mellan individerna och 

organisationen. 

 

Nyckelord: Organisationskultur, ekonomistyrning, bemanning, bemanningsbranschen  
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1. Inledning 
 
I detta kapitel ges en introduktion till hur bemanningsbranschen har växt fram under 

de senaste åren och även en första förklaring till begreppet organisationskultur. 

Därefter presenteras vår forskningsfråga och syftet med uppsatsen. 

 

1.1 Problembakgrund  
Fram till 1993 var det olagligt att bedriva vinstdrivande arbetsförmedlingar och 

personaluthyrning i Sverige. (Johnsson, 2011) Men sedan marknaden avreglerats har 

den varit en av de snabbast växande branscherna i Sverige med en ökning från 5 000 

årsanställda år 1994 till att ha 70 000 årsanställda år 2013. (Bemanningsföretagen, 

2014) 

 

I en snabbt växande bransch med hård konkurrens från bland annat stora 

internationella bemanningsföretag kan det vara svårt att nå framgång och företagen 

måste differentiera sig. Ett företag som sett möjligheterna på denna marknad och tagit 

chansen är Academic Work. Företaget grundades 1998 av tre KTH-studenter som såg 

möjligheten att sammanföra studenter i behov av extrajobb och en stark efterfrågan på 

deltidspersonal från många företag. 17 år senare finns företaget i sex länder, omsätter 

1,7 miljarder kronor och förmedlar över 16 000 jobb årligen. Academic Work skiljer 

sig från sina konkurrenter genom att de nischat sig mot unga akademiker, eller 

”Young Professionals” som de själva kallar det. Detta innebär att personalen som de 

hyr ut har en akademisk bakgrund och att de fortfarande studerar eller är i början av 

sin karriär (mellan noll och fem års arbetslivserfarenhet). (Academic Work, 2014) En 

anledning som Academic Work själva lyfter fram som en bidragande faktor till 

framgången är organisationens kultur. Det är ett företag som jobbar aktivt med att 

utveckla och förvalta den organisationskultur som finns. (Academic Work, 2014) 

Själva skriver de så här om sin kultur: 

 
”Vi är måna om att odla en kultur som ger energi och som stimulerar till skratt. En kultur 
som inspirerar oss till att utvecklas, till att nå våra mål och alltid göra vårt bästa. [...] Hos 

oss sitter inte kulturen i väggarna, den skapas varje dag.” (Acdemic Work, 2014c) 
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1.2 Problemdiskussion 
Organisationskultur kan ses som en del av det som kallas för ekonomistyrning. 

Teorier kring ekonomistyrning sträcker sig långt tillbaka i tiden. Anthony (1965) 

menade redan i mitten på 60-talet att ekonomistyrningen bör anpassas till 

organisationens inriktning för att uppnå en kongruens inom organisationen. Med det 

menar han att individerna inom organisationen måste ha samma mål som 

organisationen för bästa resultat. Idag är ekonomistyrning ett brett begrepp som 

innefattar flera olika typer av styrmedel. Malmi & Brown (2008) har identifierat fem 

olika kategorier av styrmedel och studerat dessa som ett paket av styrmedel. Samtidigt 

har det också skett en uppdelning mellan styrmedlen genom formella och informella 

styrmedel. Formella styrmedel syftar till prestationsutvärdering av olika ekonomiska 

mått, budgetering, planering med mera, medan informella styrmedel syftar till bland 

annat kultur och värdebaserad styrning. Samtliga styrmedel används av 

organisationens ledning för att implementera dess strategier och på så vis uppnå dess 

mål. En övergripande del av den tidigare forskning som finns inom detta ämne 

fokuserar på de formella styrmedlen varför de informella styrmedlens effekt på 

individer inom organisationen är mindre utforskad. 

 

Tidigare forskning inom organisationskultur varierar en del i resultaten men 

gemensamt för de flesta är att alla organisationer, oavsett storlek, har en kultur som 

styr hur individer beter sig inom den och i olika situationer där individen representerar 

organisationen. (Barney, 1986, s. 657, Flamholtz & Randle, 2011, s.6) Medan det 

råder delade meningar om huruvida organisationskultur kan skapas och styras så är de 

flesta forskare eniga om att organisationer kan gynnas av en stark kultur. (Hofstede et 

al., 1990, Kotter & Heskett citerad i Flamholtz & Randle, 2011, Salzer, 1994, Schein 

2010, Flamholtz & Randle, 2011,) Organisationskultur summerar också hur 

organisationer fungerar, vad som är accepterbart och inte samt hur saker och ting 

fungerar inom en viss organisation. (Atkinson, 1990) 

 

De positiva effekterna av organisationskultur som lyfts fram i tidigare forskning är 

bland annat att det skapar ett starkare band mellan individen och organisationen. 

(Kotter & Heskett citerad i Flamholtz & Randle, 2011, s.12) Salzer (1994) menar på 

att organisationskultur är något som uppstår mellan individerna inom en organisation 
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och organisationer därför kan studeras som kulturella fenomen. Att kulturen skulle 

vara något som kan styras anser hon inte. Även Malmi & Brown (2008) menar på att 

kultur skulle kunna ses som organisationens kontext, alltså något organisationen är, 

inte något den skapat. De fortsätter dock med att säga att kulturen kan bli ett 

styrmedel så fort den används för att påverka beteenden. Flamholtz & Randle (2011) 

argumenterar också för att organisationskulturen är ett styrmedel som används av 

organisationens ledning och att den kan, om rätt styrd, vara organisationens största 

strategiska tillgång. 

 

1.3 Forskningsfråga 
En stark organisationskultur tycks således ligga i de flesta organisationers intresse 

varför tanken på kultur som ett styrmedel blir intressant. Är kulturen något som kan 

skapas och styras för att nå framgång? Genom att studera Academic Work, ett företag 

med en starkt utpräglad kultur som också nått stora framgångar på relativt kort tid, 

ämnar denna uppsats svara på frågan: 

 

Är den kultur som Academic Work skapat ett styrmedel som påverkar medarbetarnas 

beteende? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om ett informellt styrmedel som 

organisationskultur kan fungera för att påverka medarbetarna till ett visst beteende, 

öka kongruensen mellan individen och organisationen och på så vis fungera för att 

styra organisationen mot de mål som finns.  
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2. Teoretiskt ramverk 
 
I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk som kommer ligga till grund för den 

kommande analysen. Inledningsvis presenteras organisationskultur, hur det kan 

observeras, varför det är viktigt, samt hur det kan styras. Kapitlet avslutas sedan med 

en sammanfattning och modell för organisationskultur som styrmedel. 

 

2.1 Ekonomistyrning 
Alla organisationer har mål som de strävar efter att uppnå för att uppfylla syftet med 

organisationen. Dessa mål konkretiseras bland annat genom affärsidéer och visioner. 

För att uppnå dessa mål används ekonomistyrning. Med hjälp av ekonomistyrningen 

implementeras de strategier som organisationen utformat för att nå sina mål. 

(Parment, 2010) Ekonomistyrning är ett brett begrepp och innefattar flera olika typer 

av styrmedel. Malmi & Brown (2008) studerade fenomenet som ett paket av olika 

styrmedel och delade upp dem i fem olika kategorier, kulturell styrning, planering, 

cybernetisk kontroll, belöning och kompensation samt administrativ kontroll. 

Tillsammans menar de att dessa olika kategorier av styrmedel utgör vad som kallas 

för ekonomistyrning. De argumenterar också för att olika typer av styrmedel inte 

själva fungerar som styrmedel utan att de olika integrerar med varandra. De olika 

delarna anses också ha olika grader av formalitet där den kulturella kontrollen tillhör 

de minst formella. Malmi & Brown (2008) menar dock att även om kultur kan ses 

som en ”organisations kontext” så blir det ett styrmedel när det används för att 

påverka beteenden. Malmi & Browns (2008) uppdelning av de olika styrmedlen 

illustreras i modellen nedan: 
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Dessa fem olika kategorier av styrmedel fungerar alltså som verktyg för att 

implementera en organisations strategier och på så vis uppnå dess mål. 

Organisationskulturen blir ett styrmedel då den används av organisationen för att 

påverka beteendet hos individer inom den. (Malmi & Brown, 2008) 

 

2.2 Organisationskultur 
 

2.2.1 Vad är organisationskultur? 
Som tidigare nämnt handlar organisationskultur om en organisations gemensamma 

värderingar och beteenden (Schein, 2010 s. 18). Det summerar också hur en 

organisation fungerar (Atkinson, 1990). Schein (2010) menar på att kultur kan 

analyseras utifrån tre olika nivåer, där nivå syftar till vilken grad kulturen är synlig för 

någon som observerar den. De tre nivåerna benämner Schein (2010, s. 23) som 

artefakter, förstådda värderingar och underliggande antaganden. I den första nivån, 

artefakter, syftar Schein (2010, s.23) till synliga strukturer och processer, han menar 

även att dessa är relativt enkla att observera inom en organisation men att det kan vara 

svårt att förstå meningen med dem utan en djupare förståelse för de två andra 

nivåerna. Nivå två, förstådda värderingar, syftar till ideal, mål, värderingar och 

förhoppningar. Dessa kan, men behöver inte, vara kongruenta med beteendet eller 

artefakterna inom organisationen. (Schein, 2010, s. 25) Den tredje nivån Schein 

(2010, s. 27) använder för att analysera organisationskulturen, underliggande 

antaganden, syftar till omedvetna, självklara värderingar och antaganden som avgör 

hur individer beter sig, tänker och känner.  

 

Även Flamholtz & Randle (2011, s. 3) utgår ifrån ett liknande upplägg när de 

observerar kultur inom organisationer men delar upp det i flera underkategorier och 

har även ett större fokus på hur organisationer kan använda kulturen för att styra 

organisationen. 

 

2.2.2 Hur kan vi se organisationskultur inom organisationen? 
Flamholtz & Randle (2011, s. 6) menar på att kulturen finns representerad överallt 

inom organisationen och att den är observerbar på ett eller annat sätt, bara vi vet vart 

vi ska titta. Precis som Schein (2010, s. 23) menar de på att symboler, artefakter, är en 
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del av en organisations kultur, det kan vara kaffemuggar, konst eller nästan vad som 

helst som finns inom organisationens lokaler. Kulturella uttryck kan vara både tydliga 

och otydliga. Ett tydligt kulturellt uttryck kan enligt Flamholtz & Randle (2011, s. 7) 

vara en slogan tryckt över en vägg på kontoret eller tydligt visa upp organisationens 

logotyp. Mindre tydliga uttryck kan vara artefakter som visar på organisationens 

prestationer, utmärkelser och priser eller den senaste produkten. Vidare diskuteras 

också kryptiska kulturella uttryck som till exempel bilder på grundare. Tanken med 

dessa är att visa på att grundarna av organisationen är dem som gjort det till vad det är 

idag och att andan ska leva vidare. (Flamholtz & Randle, 2011, s. 8) Organisationer 

visar ofta de unika omständigheterna under vilka den grundades, eller de unika 

personligheterna hos grundarna och de unika omständigheterna i vilken den har växt. 

Dessa unika erfarenheter speglar ofta av sig i kulturen. Ovanliga/sällsynta 

erfarenheter leder ofta till en sällsynt kultur vilket kan ligga till grund för en ihållande 

konkurrensfördel. (Barney, 1986, Flamholtz & Randle, 2011) 

 

2.2.3 Varför är organisationskultur viktigt? 
En av de viktigaste anledningarna presenteras i tidigare forskning där det har visat sig 

finns en positiv korrelation mellan organisationskultur och finansiellt resultat. Bland 

de första som testade denna hypotes var Kotter & Heskett (citerad i Flamholtz & 

Randle, 2011, s. 20). Deras studie presenterar några av de första empiriska bevisen för 

detta genom en studie gjord på 207 Amerikanska företag inom 22 olika branscher. De 

konstruerade ett index för att mäta en kulturs styrka och beräkna olika finansiella mått 

som nettoinkomst, kapitalavkastning och aktiepris. Sedan jämförde de resultaten med 

varandra och fann en positiv korrelation mellan dem. Deal & Kennedy (1982) fann 

också i en studie på 80 Amerikanska bolag de mest framgångsrika bolagen alla hade 

en stark organisationskultur. Även Flamholtz (2001) har studerat relationen mellan 

kultur och finansiella resultat och hittat empiriska bevis för att en stark kultur 

påverkar resultatet positivt. (Flamholtz, 2001) 

 

Den underliggande idén om att kultur påverkar organisationens resultat bygger på 

några faktorer. Den första är att kultur påverkar måluppfyllelse. Mer specifikt 

argumenteras att organisationer med en stark kultur är mer sannolika att uppnå sina 

mål än dem med en svagare kultur. Dessa organisationer tros ha en större grad av 
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framgång tack vare den höga grad av motivation som finns hos medarbetarna. (Kotter 

& Heskett citerad i Flamholtz & Randle, 2011, s.12)  

 

Flamholtz & Randle (2011) menar på att kulturen kan vara den ultimata strategiska 

tillgången för en organisation. I sin bok delar de upp kulturen i fyra olika kategorier: 

stark positiv, stark negativ, svag positiv och svag negativ. För att en kultur ska vara 

stark menar de att det finns en tydligt definierad kultur, där organisationen investerar 

tid i att stärka kulturen. Vidare kännetecknas en stark kultur av att det finns en 

övergripande förståelse för organisationens kultur och värderingar. I en svag kultur 

finns det ingen definierad kultur och det saknas en övergripande förståelse för både 

kulturen och värderingarna. För att kulturen ska betraktas som positiv krävs det att 

den är värdeskapande i den meningen att organisationens värderingar stöttar dess mål. 

En negativ kultur definieras då som en kultur som inte skapar värde för 

organisationen. (Barney, 1986, s. 656, Flamholtz & Randle, 2011, s. 11) 

 

Barney (1986) undersökte ett antal framgångsrika företags ekonomiska resultat och 

faktorerna bakom dem. En av faktorerna som Barney (1986) upptäckte var att 

organisationskulturen kunde vara en källa till ihållande konkurrensfördelar. Barney 

(1986) menar att ett överlägset resultat antingen kan vara tillfälligt eller ihållande. Ett 

tillfälligt överlägset resultat beror på den naturliga konkurrens som finns på 

marknaden. Om ett företag presterar bättre än de andra kommer de att söka samma 

avkastning genom att imitera det bättre presenterande företaget. Imitationen ökar 

konkurrensen för det framgångsrika företaget och sänker dess marginaler och resultat 

tills avkastningen är den samma. (Barney, 1986, s. 658) Det finns dock organisationer 

som kan upprätthålla ett ihållande överlägset resultat. Barney (1986) argumenterar att 

organisationskulturen kan vara en källa till detta om de uppfyller tre krav. Den ska 

vara värdeskapande, unik och slutligen svår, eller omöjlig, att kopiera. Organisationer 

som har en sådan kultur bör därför vårda och utveckla dessa kulturella attribut för att 

kunna behålla sin ställning på marknaden. (Barney, 1986, s. 658) Schein (2010) och 

Flamholtz & Randle (2011, s. 17) argumenterar också att en organisations kultur, om 

rätt hanterad, överförs till generationer av medarbetare och fördelen mot 

konkurrenterna kan då behållas. 
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2.2.4 Hur kan organisationskultur styras? 
Det råder i viss mån delade meningar i huruvida organisationskultur kan styras eller 

inte. Salzer (1994, s. 13 ff.) menar på att kultur inte är något som organisationer har 

utan snarare är något som uppstår mellan individerna inom den. Organisationer kan då 

studeras som kulturella fenomen, men att styra organisationen med hjälp av kulturen 

är inte möjligt enligt Salzer (1994, s. 13 ff.). Flamholtz & Randle (2011) har en annan 

uppfattning, enligt dem kan kulturen användas som ett styrmedel och de går till och 

med så långt som att säga: 

 

”We believe that, if managed correctly, culture might well be the ultimate 

strategic asset and competitive weapon for most companies” (Flamholtz & 

Randle, 2011, s. 12) 

 

De fortsätter med att presentera vilka verktyg som finns tillgängliga för att styra 

organisationskultur och presenterar bland annat följande i något de kallar för ”Culture 

management plan”: 

 

1. Utveckla en tydlig beskrivning av organisationskulturen 

Ett av de mest grundläggande verktygen för att styra kulturen i en organisation är att 

utveckla en kulturell värdegrund. Denna värdegrund bör vara en skriftlig redogörelse 

för organisationens grundvärderingar. Nyckeln till en lyckad värdegrund ligger i att 

använda språk som skapar värde för organisationens medlemmar samt att den 

kulturella värdegrunden tydligt identifierar vad som är viktigast för organisationen. 

Om individer ska anamma kulturen måste de förstå den. 

 

2. Kommunicera kulturen 

Kommunikation är en absolut nödvändighet i att styra kulturen. Kommunikationen 

handlar inte bara om innehållet utan även hur det förmedlas och hur ofta det 

förmedlas. Målet med kommunikationen är att individen ska förstå kulturen och ta till 

sig av den. All kommunikation är en möjlighet att stärka kulturen och kopplingen 

mellan individen och organisationen.  
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3. Använd symboler för att stärka kulturen 

En symbol, även kallad artefakt, är vad som helst som har mening för den anställda. 

Allt kan bli positiva (eller negativa) symboler. Nyckeln till att symboler ska vara ett 

effektivt sätt styra kulturen ligger i att hitta symboler som ligger i linje med ens 

önskade kultur. 

 

4. Styr kulturen genom personalorientering och träning 

All upplärning av nya anställda bör innehålla en genomgång/diskussion om kulturen. 

Om kulturen styrs väl kommer upplärning av nya anställda involvera kultur och 

organisationens värderingar kommer en genomsyra hur upplärningen av ny personal 

sköts. 

 

5. Behåll anställda som passar inom organisationen 

För att kulturen ska stärkas ytterligare och föras vidare inom organisationen är det 

viktigt att behålla individer som inte bara presterar bra utifrån ekonomiska perspektiv 

utan även individer som bidrar till att stärka kulturen inom organisationen. 

 

6. Belöningar 

Belöningar inom organisationskontexten är ”vad som helst som ges till någon som 

erkännande av passande beteende” (Flamholtz & Randle, 2011, s. 56). De kan vara 

finansiella eller icke finansiella. Om det ska vara en belöning behöver det vara 

värdefullt av den som får den. Belöningssystem ska vara utformade för att stärka 

företagets kultur.  

 

Hur vet vi att kulturen har implementerats effektivt? 

Flamholtz & Randle (2011) menar på att när kulturen syns i medarbetarna, när det är 

något de lever efter, andas och tar för givet som ett levnadssätt så har kulturen 

hanterats effektivt och kan ses som ett styrmedel för organisationen. Om kulturen är 

rätt styrd skapar det en länk mellan den anställda och organisationen som är svår att 

bryta vilket leder till bättre prestationer (Flamholtz & Randle, 2011, s. 71, Kotter & 

Heskett, citerad i Flamholtz & Randle, 2011). 

 

Pettigrew (1979) argumenterar också för att organisationskultur kan styras. Hon 
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menar dock på att det är företagsledningen som skapar och påverkar 

organisationskulturen. Om det skulle vara så att kulturen inte implementeras på rätt 

sätt i organisationen så är det även i integreringsprocessen som ändringar sker, 

exempelvis genom att ändra i sin policy, tillvägagångssätt och utformning för att 

ändra kulturen. 

 

Wilmott (1993) menar däremot att företagskultur även kan ses som en manipulativ 

fördel som organisationer medvetet använder sig av för att påverka medarbetarna till 

att agera som företaget själva önskar. (Wilmott 1993 s. 521) Han menar på att när 

organisationskulturen stärks i företaget så uppmuntras även medarbetarna att dedikera 

sig tills organisationens värderingar. (Wilmott 1993 s. 522) När denna form av 

hängivenhet till organisationen uppmuntras så skapas ett ansvar hos de anställda att 

slaviskt följa organisationens kultur men även pressen att inte förlora jobbet. (Wilmott 

1993 s. 522) Willmott (1993) talar också om att när det finns tydliga värderingar och 

belöningssystem så kan det bidra till att de anställda inte vågar gå emot högre uppsatta 

anställda eller organisationens kulturella grundvärderingar (Wilmott 1993 s. 529) 

 

2.3 Organisationskultur och bemanningsbranschen 
Det finns knappt någon tidigare forskning om organisationskultur i 

bemanningsbranschen. Hill & Carley (2011) har däremot studerat kultur i 

organisationer som erbjuder tillfällig anställning i form av personaluthyrning. Studien 

fokuserar på hur konsulten från bemanningsföretaget anpassar sig och hanterar 

organisationskulturen på kundföretaget för att accepteras och bli en del av 

organisationen. 

 

Även om mycket av det som presenteras av Hill & Carley (2011) ligger utanför 

ramarna för detta arbete så finns det några intressanta delar att ta upp. Författarna 

använder till stor del samma definition av kultur som Schein (2010) och kopplar 

mycket av kulturen till ledarskap. Slutsatsen är att det finns två typer av relationer 

inom organisationer, känslomässiga och maktbaserade relationer, som kan användas 

av personer från bemanningsföretag för få ett förlängt uppdrag. Hill & Carley (2011) 

menar på att dessa två typer av relationer är grunden till hur individer från 

bemanningsföretag anpassas till kundföretaget och även att individer inom 
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organisationerna ofta dras till de som ser på kulturen på ett liknande sätt som en själv. 

(Hill & Carley, 2011)  

2.4 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 
Organisationskultur kan alltså ses som ett styrmedel när det används för att påverka 

individers beteenden. (Malmi & Brown, 2008) Definitionen av organisationskultur 

varierar mellan forskare men gemensamt är att det handlar om beteenden och 

värderingar bland organisationens medlemmar som ska bidra till en ökad kongruens 

mellan individ och organisation. Flamholtz & Randle (2011) menar på att 

organisationskulturen kan vara en av de viktigaste strategiska tillgångarna för en 

organisation om den är korrekt styrd. Med korrekt styrd menar de bland annat att 

kulturen ska vara tydligt definierad och att individerna inom organisationen ska 

stämma överens med kulturen. Uppsatsen utgår ifrån den kulturella delen av Malmi & 

Browns (2008) modell som presenterats tidigare och Flamholtz & Randles (2011) 

ramverk för hur kultur kan skapas och ändras har sammanfogats med det som kallar 

för “culture management plan” eller plan för att styra kulturen. Ramverket illustreras 

grafiskt nedan. 

 
Figur 2 Modell över kulturell styrning och implementering 

  



 15 

3. Metod  
 

I detta kapitel förklaras studiens metodval. Läsaren får en genomgång av hur studien 

gått till, hur data samlats in och även hur valda teorier är tänkta att användas. 

3.1 Val av metod 
Denna studie består av multipla forskningsmetoder men grundar sig i en kvalitativ 

fallstudie och kan ses som en kvalitativ multimetodsstudie. (Saunders et al. 2009, s. 

152) Under arbetets gång har vi arbetat abduktivt genom att gå fram och tillbaka 

mellan teori och empirisk datainsamling. (Saunders et al. 2009) Syftet med studien är 

att undersöka organisationskultur som ett styrmedel inom bemanningsbranschen, ett 

ämne där tidigare forskning tycks vara begränsad varför studien blir av en mer 

beskrivande karaktär. (Saunders et al. 2009, s. 140) Studien utgår ifrån Scheins (2010) 

definition av organisationskultur och är tillsammans med Flamholtz & Randle (2011) 

grunden i det teoretiska ramverk som ska hjälpa oss att besvara forskningsfrågan. 

Genom Flamholtz & Randles (2011) teorier kring organisationskultur som ett 

styrmedel kan vi ta reda på huruvida organisationen styrs med hjälp av kulturen. 

 

Huvudmetoden för studien har varit att samla in primärdata med hjälp av fyra stycken 

semi-strukturerade intervjuer. För att ytterligare stärka studien har den kompletterats 

med en omfattande dokumentstudie samt en mindre observationsstudie i samband 

med intervjuerna. Tillsammans ger dessa metoder ett stort urval av data att analysera 

utifrån det teoretiska ramverk som presenterats. 

3.2 Val av organisation 
För att studera organisationskultur som ett styrmedel behövdes en organisation som 

jobbar aktivt med sin kultur. Vi började studera hemsidor och andra dokument från 

företag som vi själva associerar med en speciell organisationskultur utan att ha någon 

specifik bransch i åtanke. Vi fann då Academic Work som ett företag där 

organisationskulturen verkade vara viktig och något som dem jobbade aktivt med. Att 

det sedan är ett ungt företag som växt mycket sedan starten och med en nära 

kopplingen till universitet såg vi som en bonus och något som gjorde det mer 

intressant för oss att studera. Även det faktum att bemanningsbranschen är speciell då 
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en stor del av personalen sällan befinner sig på företagets egna kontor gjorde att vi såg 

det som en intressant organisation att studera. 

3.3 Intervjuprocessen 
En metod för att samla in primärdata har varit genom intervjuer med representanter 

från Academic Work. Intervjuerna har skett efter ett semi-strukturerat upplägg vilket 

innebär att vi utgått från ett antal förutbestämda ämnen att diskutera men sedan låtit 

intervjun vara relativt öppen. Med detta upplägg ges respondenten större möjligheter 

att utveckla sina svar, lägga in egna värderingar i svaren samtidigt som det ger oss 

som intervjuar större möjlighet att ställa följdfrågor och gräva djupare i svar som är 

extra intressanta. (Saunders et al. 2009, s. 320) 

 

Vid den initiala kontakten med Academic Work visade det sig att en intervju med 

någon från ledningen inte skulle gå att ordna på grund av den korta tidsramen. Vi 

bestämde oss ändå för att gå vidare med Academic Work som organisation och fick 

till intervjuer med fyra olika personer längre ner i organisationen. Intervjuerna har 

haft liknande upplägg men grundfrågorna har varierat något beroende på position 

inom företaget. Vi har intervjuat två kundansvariga (Account Managers), en 

konsultchef (Consultant Manager) samt en konsult. Genom att intervjua personer på 

olika positioner i organisationen har vi kunnat jämföra svaren och se på skillnader och 

likheter mellan dem, och hur kulturen uppfattas av de olika respondenterna. I tabellen 

nedan framgår de intervjuades position, hur intervjuerna genomförts, datum samt hur 

länge de varade. 

 

Tack vare dokument- och litteraturstudien som genomförts fanns det god förståelse 

för begrepp och fenomen inom både ekonomistyrning och organisationskultur inför 

intervjuerna. För att komma åt begreppet kultur i intervjuerna har öppna frågor kring 

Position Metod Datum Tid (min) 

Konsultchef Personlig 2014-12-09 60 

Kundansvarig A Telefon 2014-12-15 60 

Kundansvarig B Telefon 2014-12-28 40 

Konsult Personlig 2015-01-03 45 
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ämnet ställts som till exempel hur respondenterna trivs på jobbet, hur de upplever 

stämningen och relationen till sina medarbetare. Eftersom Academic Work också har 

en tydligt uttalad kultur har även mer direkta frågor kunnat ställas till respondenterna 

för att se hur de tolkar den definierade kulturen. 

 

Av sekretesskäl behandlas samtliga intervjuade anonymt i studien, något som också 

meddelades vid genomförandet av intervjuerna. Av samma anledning valdes också 

inspelning av intervjuerna bort. Detta kan bidra till att den intervjuade känner sig mer 

avslappnad och svarar friare på frågorna. För att säkerställa att så mycket information 

som möjligt återges på ett korrekt sätt fördes anteckningar av båda författarna under 

intervjuerna. Direkt efter intervjuerna skrevs de ihop separat för att sedan sättas ihop 

till ett gemensamt referat. 

 

3.4 Sekundärdata 
Vi har samlat in övrig data genom att studera årsredovisningar och genom att studera 

Academic Works hemsida. Academic Work har på sin hemsida en rubrik som heter 

kultur där man kan läsa om organisationskulturen. Fördelen med att samla in 

sekundärdata är att det kan vara användbart att jämföra med den data vi själva samlat 

in. (Saunders s. 269) En negativ aspekt med att samla in sekundärdata är att den 

ursprungligen inte var till för att besvara vår frågeställning utan en annan, vilket kan 

ge en snedvriden bild. (Saunders 2009, s. 270) Vi har därför varit försiktiga med att 

dra slutsatser ifrån det sekundära materialet. Det har dock hjälpt oss att tillsammans 

med Flamholtz & Randles (2011) ramverk om hur organisationskultur kan styras se 

hur organisationskulturen på Academic Work kan ses som ett styrmedel. 

 

3.5 Observationsstudie  
Både Schein (2010) och Flamholtz & Randle (2011) menar på att organisationskultur 

till stor del är observerbar och att det är ett sätt att kommunicera kulturen till 

medarbetarna. För att stärka vår studie genomfördes därför en observationsstudie på 

tre av Academic Works kontor i Stockholm. Genom observationsstudien har vi kunnat 

ta del av de kulturella uttryck som de anställda möts och fått en bättre förståelse för 

organisationskulturen på Academic Work. Detta har i sin tur hjälpt oss att analysera 

den data som samlats in genom intervjuer och dokument. 
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Observationsstudier som kvalitativ forskningsmetod är ofta inriktade på att studera 

hur människor beter sig i olika situationer varför den observationsstudie vi gjort inte 

kan anses vara en ren observationsstudie då vi bara studerat miljön. Miljön på 

Academic Work anser vi dock vara så pass speciell att det blir oundvikligt att inte ta 

hänsyn till den när organisationskulturen på företaget studeras. Det är dock en liten 

del av studien som enbart kompletterar intervjuer och dokumentstudier. Saunders et 

al. (2009) menar också på att observationsstudier i kombination med andra metoder 

kan ge mycket goda resultat då det kan öka förståelsen för den data som samlats in 

med andra metoder. (Saunders et al. 2009, s. 290) En negativ aspekt med 

observationsstudier är dock att man som observatör kan förstärka det man tror är sant 

i sammanhanget och dra slutsatser för snabbt. (Saunders et al. 2009, s. 297) Vi har 

därför ifrågasatt och analyserat det vi observerat en extra gång för att minimera risken 

att dra för stora slutsatser ifrån materialet. Det kan även finnas andra tolkningar än det 

som sägs och syns genom observationerna. (Saunders et al. 2009, s. 289)  

 

3.6 Operationalisering 
Det svåra med organisationskultur är att det går att lägga in så mycket i ämnet, det 

finns många saker som skulle kunna tolkas som kultur men som egentligen är något 

annat. För att komma åt vad som egentligen är kultur på Academic Work har vi valt 

att använda Scheins (2010) definition av organisationskultur. Den första nivån, 

synliga strukturer och processer, fann vi genom att observera kontoret under besöken 

vi gjorde. Nivå två, ideal, mål, värderingar och förhoppningar fann vi genom de 

semistrukturerade intervjuerna. För att nå dessa på djupet ställde vi frågorna med 

utgångspunkt i Schein (2010) och Flamholtz & Randles (2011) teori om förstådda 

värderingar. För att sätta oss in i nivå två måste vi gå in mer på djupet för att förstå 

företagets värderingar och det räcker inte endast genom att observera miljön. Den 

tredje nivån, underliggande antaganden, fann vi genom att knyta samma intervjuer, 

dokumentstudien och observationerna med teorin för att förstå vad det är som avgör 

hur individerna beter sig, tänker och känner i organisationen.  

 

Även ekonomistyrning är ett begrepp som behövts operationaliseras för att kunna 

avgöra vad som är styrning och inte. För att operationalisera ekonomistyrning 
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använder vi oss av Malmi & Browns (2008) enkla definition som lyder att 

organisationskulturen blir ett styrmedel när den används för att påverka beteenden. 

Det svåra i det ligger då i att kunna säga att det är just kulturen som påverkat och inte 

något annat. Något som vi också tagit hänsyn till i analys och slutsats.  

 

3.7 Dataanalys 
Under arbetets gång har vi arbetat abduktivt genom att gå fram och tillbaka mellan 

teori och empirisk datainsamling. (Saunders et al. 2009) När vi analyserat datan har vi 

använt oss av en metod som kallas for pattern matching. (Saunders et al. 2009, s.500) 

Den går ut på att under studien försöka se mönster i den insamlade datan genom att 

matcha teorin med den insamlade datan för att sedan analysera de mönster vi hittat. 

Inför varje intervju var vi förberedda med att söka efter spår av teorin och även under 

observationerna och insamlingen av sekundärdata sökte vi efter element ifrån teorin 

som kunde visa på att Academic Work använder kulturen som ett styrmedel. Efter att 

insamlingen skett analyserade vi seden sambanden vi hittade mellan teorin och datan 

med kritiska ögon för att inte dra förhastade slutsatser.  
 

När vi sammanfattade empirin delade vi in datan i sa kallade enheter (units) (Saunders 

et al. 2009, s.493). Vi plockade ut relevanta delar ifrån den insamlade datan i olika 

kategorier och underrubriker. Enheterna består antingen av hela meningar, citat, 

paragrafer eller bitar av relevant data både från intervjuerna och sekundärdata. 
 

När det kommer till observationsstudien så sker ofta data insamling och analys av 

data materialet simultant under tidens gång. (Saunders s. 297) Observationerna som 

gjordes med utgångspunkt att matcha teorierna med data analyserades allt eftersom att 

intervjuerna och besöken skedde. Observationsstudien bidrog till en förstärkt bild av 

organisationskulturen och fungerade som ett komplement vilket gjorde det lättare for 

oss att analysera övriga insamlade data. 
 

3.8 Metodkritik 
Det finns också svårigheter med vald metod som vi varit tvungna att ta hänsyn till 

under arbetets gång. Vid intervjuerna har vi bland fått ta hänsyn till att vissa ämnen 

kan vara känsliga att diskutera, något som kan leda till så kallad respondenteffekten. 
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Det kan finnas en medvetenhet eller omedvetenhet att inte vilja dela med sig av viss 

information. En del information kan vara känslig för den intervjuade att ge ut.  Om 

det är så att den intervjuade väljer att utelämna viss information kan detta ge en 

felaktig bild av helheten som vi studerar och påverka trovärdigheten av studien. 

(Saunders, s.327) Vi har därför varit kritiska till att se intervjusvaren som den 

fullständiga sanningen. För att undvika respondenteffekten har vi försökt hålla en 

avslappnad stämning vid intervjuerna och inte ställt frågor som kan vara känsliga 

förrän vi byggt upp en relation till respondenten. Den intervjuguide som finns bifogad 

är alltså grunden till intervjuerna och de frågor som kan anses vara känsligare har 

ställts som följdfrågor. Genom att använda flera olika metoder för datainsamling har 

vi försökt höja trovärdigheten i studien, man kan se det som en slags 

trianguleringsprocess för att säkerställa att datan faktiskt säger det vi tror att den gör.  

 

En annan nackdel med intervjuprocessen är att intervjuerna inte spelades in. Som vi 

nämnt tidigare var detta av sekretesskäl samt att vi inte ville att respondenterna skulle 

känns sig obekväma. Nackdelen blir dock att vi inte kan gå tillbaka och lyssna på 

materialet igen utan varit tvungna att lita på de referat som skrivits ihop av 

intervjuerna. (Saunders s. 341) Två av intervjuerna skedde också via telefon något 

som kan få negativa konsekvenser. Det är svårare att skapa ett förtroende över telefon 

vilket kan resultera i att den intervjuade inte öppnar upp sig i samma grad som vid en 

personlig intervju, speciellt inte om ämnet är känsligt. Även den personliga kontakten 

försvinner vid telefonintervjuer och det går inte att tolka till exempel 

kroppsspråk. (Saunders s. 349) 

 

Allmän kritik mot denna typ av studier är att resultaten sällan är generaliserbara, 

något som vissa dock hävdar inte är tanken med dem. Yin (2011) menar på att en 

fallstudie inte ska ge något statistiskt säkerställt resultat utan snarare att det ska bidra 

till en utveckling av befintliga teorier. Utifrån det blir denna studie av en mer 

förklarande karaktär där syftet är att se till organisationskulturen som ett styrmedel 

och de teorier som finns om det sedan tidigare. 
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4. Empiri 
 
Här presenteras de empiriska data som samlats in under studien och som ligger till 

grund för den analys och de slutsatser som senare presenteras. Kapitlet är uppdelat att 

först presentera kulturen på Academic Work för att sedan gå in på hur kulturen tar sig 

uttryck inom organisationen och bland medarbetarna. Resultaten från intervjuer, 

dokument-, och observationsstudien presenteras parallellt. 

 

4.1 Academic Work - Home of the Young Professionals.  
Academic Work är idag ett av Sveriges största bemanningsföretag. De finns i fem 

länder, omsätter 1,7 miljarder kronor och förmedlar över 16 000 jobb årligen. 

Academic Work grundades 1998 av tre KTH-studenter som såg möjligheten i att 

sammanföra studenter i behov av extrajobb och företag med en stark efterfrågan på 

deltidspersonal. De började med att hyra ut sig själva men efter ganska kort tid 

började de istället förmedla jobb åt andra studenter. I takt med att företaget växte 

spred det sig också till andra högskolor. Från början hyrde de endast ut studenter men 

idag är målgruppen akademiker med 0-5 års arbetslivserfarenhet, något Academic 

Work kallar för ”Young Professionals”. (Johnson, 2010, s.101, Konsultchef Academic 

Work, 2014) 

 

En av de tjänster som Academic Work erbjuder sina kunder är bemanning. Företag i 

behov av arbetskraft i olika former hör av sig till Academic Work som sedan hjälper 

till att täcka det behovet genom att skicka ut sina konsulter. Potentiella kundföretag 

kan också kontaktas direkt av Academic Work genom deras kundansvariga. 

Kundansvarig jobbar som säljare, de bokar möten med potentiella kunder samt 

besöker företagen. Därefter, om de är intresserade av Academic Works tjänster, är det 

också den kundansvariga som prissätter, skriver kontrakt och sätter ihop annonser 

som ges vidare till en konsultchef. Som konsultchef ingår bland annat arbetsuppgifter 

som att matcha kunder och konsulter med varandra, presentera kandidater för kund 

men även uppgifter som personaladministration och tidrapportering för de konsulter 

man ansvarar för. Konsultchefen fungerar också som en länk mellan kunden och 

konsulten för att se till att båda parterna trivs och att samarbetet fungerar. Både 

kundansvariga och konsultchefer har en två veckor lång utbildning när de börjar sin 
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tjänst, utbildningen behandlar bland annat hur själva arbetet utförs rent praktiskt men 

nyanställda ges också en utbildning i Academic Works historia, dess kultur samt mål 

och visioner. Någon liknande utbildning finns inte för konsulterna. (Kundansvarig A 

Academic Work, 2014, Konsultchef Academic Work, 2014, Academic Work, 2014a) 

 

4.2 Academic Work och organisationskultur 
Academic Work är ett företag som lägger stor vikt vid sin organisationskultur. Genom 

dokumentstudien och genom de intervjuer som gjorts på Academic Work framgår att 

kulturen är något väldigt viktigt för företaget. Själva uttrycker de sig så här: 

 

"Vi är måna om att odla en kultur som ger energi och som stimulerar till skratt. En kultur 

som inspirerar oss att utvecklas, till att nå våra mål och alltid göra vårt bästa. Men också en 

kultur som fångar upp och hjälper oss när det behövs som mest. En kultur där vi ställer upp 

och bryr oss om varandra. Hos oss sitter inte kulturen i väggarna, den skapas varje 

dag."  (Academic Work, 2014c) 

 
Utöver att ha en tydligt definierad kultur jobbar de också kontinuerligt med att 

försöka stärka kulturen. Genom att anordna olika evenemang som till exempel 

luncher, seminarier och utbildningar försöker de stärka banden mellan medarbetarna 

och på så vis även kulturen. Dessa evenemang anordnas både för konsulterna och de 

som jobbar på kontoren. Ett annat sätt att stärka kulturen är genom något Academic 

Work kallar för värderingskort. Ett värderingskort är ett handskrivet kort från en 

kollega till en annan där den uppmärksammas för en prestation, sin personlighet eller 

något annat som bidragit till kulturen på Academic Work. Värderingskorten är dock 

ingenting som används av konsulterna. 

 
“Korten kan verka överdrivet men en av anledningarna till att det gått så bra beror på 

kulturen. Som person kanske man inte håller med om allt men det märks att de anställda 

brinner för kulturen.” (Kundansvarig A Academic Work, 2014) 

 

Av grundarna är det idag bara en av dem som fortfarande är aktiv i det dagliga 

arbetet, han har idag titeln ”group CEO”. Enligt Kundansvarig A märks det tydligt att 

han är en av grundarna och organisationskulturen är en tydlig reflektion av hans 
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personlighet. Även om han inte medverkar på alla event längre så syns han ofta på de 

olika kontoren och pratar med de anställda. 

 

4.2.1 Den observerbara kulturen 
I samband med de intervjuer som genomförts har också en observationsstudie pågått. 

Denna studie har gått ut på att observera kulturen inom Academic Work. Som 

besökare på Academic Works kontor blir man väl omhändertagen. I receptionen blir 

man trevligt bemött och efter att man checkat in erbjuds man allt ifrån kaffe och te till 

frukt och godis. Lokalerna är ljusa och väggarna täcks av kända citat varvat med 

bilder på varenda medarbetare på kontoret. Mötesrummen är döpta efter kända, 

framgångsrika personer som JK Rowling, Nelson Mandela och Mahatma Gandhi. 

Överallt i lokalen finns också Academic Works logotyp tillsammans med deras slogan 

”Home of the Young Professionals” eller något av de tre värdeorden ”Share Energy”, 

”Beat Yesterday” och ”Show Heart”. 

 

”’Share Energy’, ’Beat Yesterday’ och ’ Show Heart’ är de tre viktigaste värdeorden i vår 

kultur. Men vi kommer ingenstans med fina ord om vi inte lever efter dom (sic) varje dag. 

Därför är vi noga med att uppmärksamma de medarbetare som med sina handlingar stärker 

kulturen. Det kan exempelvis vara att dela ut ett värderingskort till en kollega för att den 

gjort något utöver det vanliga.” (Academic Work, 2014c) 

 

Förutom att värdeorden kan observeras rent visuellt så bekräftar den konsultchef samt 

de två kundansvariga som intervjuats att ledorden är något de jobbar med ute i 

organisationen. Det är något som genomsyrar arbetet och som alltid finns närvarande, 

det ger en trygghet och en positiv stämning på kontoret berättar dem.  

 

4.2.2 Konsulten och kulturen 
För den konsult som intervjuats är kulturen däremot inte lika tydlig. Hon känner till 

värdeorden och hur de jobbar på kontoren men säger samtidigt att hon inte riktigt 

känner sig som en del av den. Hon har jobbat på Academic Work i ungefär ett år på 

tre olika projekt men menar på att hon inte riktigt känner att hon har kollegor på 

jobbet. Kanske beror det på att hon valt att inte delta i alla evenemang och på så vis 

inte lärt känna de andra konsulterna. Hon presenterar sig dock som att hon jobbar på 
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Academic Work och inte för kunderna. Hon framhäver också att hon gillar Academic 

Work och den konsultchef som hon har kontakt med. Än så länge har hon trivts bra på 

de uppdrag hon varit på men hon säger att hon inte skulle tveka på att diskutera 

möjligheterna att byta uppdrag om hon inte skulle trivas.  

 

”Det är väldigt skönt att kunna diskutera uppdragen med sin chef utan att blanda in kunden. 

Nu har jag trivts bra på de uppdrag jag haft men jag skulle ju absolut ta upp med min chef 

om jag inte gillade det jag gjorde” (Konsult Academic Work, 2015) 

 

4.2.3 ”We Reward Ambition” 
En annan del av kulturen och något Academic Work värdesätter högt är ambition. 

Själva uttrycker de att ambition är vad som tagit dem till vad de är idag och att det är 

samma ambition som kommer fortsätta att leda till framgång. (Academic Work, 

2014f) För Academic Work är det viktigt att uppmuntra ambition och ett sätt som de 

gör det på är att jobba mycket med internrekrytering till chefspositioner. Individer 

som visat framfötterna, aktivt bidragit till företaget med både resultat och till kulturen 

ges goda interna karriärmöjligheter. Att belöna ambition är ett löfte från Academic 

Works sida och i de dokument som studerats finns ett avsnitt som heter ”We reward 

Ambition” där de skriver om hur ambitiösa medarbetare ges de bästa förutsättningarna 

för sin karriär. (Academic Work, 2014f) Academic Work är också aktiva i sitt CSR-

arbete1 och skänker pengar till välgörenhetsprogram i Zambia. En annan typ av 

belöning som finns är att anställda som har jobbat i 7 år får besöka Zambia och se det 

arbete som de bidrar till. (Academic Work, 2014b)  

 

Att ambition lönar sig är dock inte bara något som gäller internt, många av 

konsulterna på Academic Work försvinner vidare i arbetslivet efter ett par år och då 

kan det vara en utmärkt referens om man gjort bra ifrån sig, det finns även exempel på 

konsulter som fått fasta anställningar på företag som de jobbat åt. Konsultchefen 

betonar att det är en trygghet som konsult att skapa ett band med konsultcheferna och 

övriga konsulter. (Konsultchef Academic Work, 2014) 

 

                                                
1 CSR = Corporate Social Responsibility 
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4.3 Relationen mellan konsultchef och konsult 
Bemanningsbranschen är en relativt speciell bransch i den bemärkelsen att några av 

de tjänster företagen erbjuder till sina kunder innebär att hyra ut sina medarbetare. 

Detta gör att konsulten å ena sidan är en medarbetare på bemanningsföretaget, å andra 

sidan bemanningsföretagets produkt, något som kan bli problematiskt när det kommer 

till hur företagen ska förhålla sig till sina konsulter. En konsultchef uttrycker sig så 

här kring problemet: 

 

"Nej vi tänker inte på våra konsulter som en produkt, men inte heller som en medarbetare. 

Mer som ett chefsförhållande eftersom att jag jobbar med flera uppdrag och har flertal 

konsulter. Vi vill lösa ett behov samt hjälpa och stödja konsulten, vissa följer jag även under 

en längre period ." (Konsultchef Academic Work, 2014) 
 

Konsulten betraktas varken som produkt eller medarbetare. Samtidigt framhäver 

intervjuerna och den dokumentstudie som genomförts att konsulterna är det viktigaste 

för Academic Work och att utan kompetenta konsulter skulle de inte vara där de idag. 

Den konsultchef som vi intervjuat säger att det viktigaste att framföra till konsulterna 

är att vara sig själv, ute hos kund representerar de visserligen Academic Work, men 

att se sig själv som sitt eget varumärke är det som kommer löna sig i längden. 

Uppfattningen om hur pass mycket Academic Work påverkar konsulten till ett visst 

uppträdande skiljer sig dock mellan de två kundansvariga som intervjuats. 

Kundansvarig A säger att det är viktigt för konsulterna att de förstår den ambition som 

finns i bolaget. Eftersom konsulterna inte har så mycket erfarenhet litar man på deras 

ambition och vilja att leverera. En konsult som presterar bra speglar av sig på 

Academic Work och ger dem ett rykte att vara ett seriöst företag som levererar bra 

konsulter. Kundansvarig B menar på att den produkt/tjänst han säljer till sina kunder 

måste stämma överens med den produkt/tjänst som de sedan levererar. Academic 

Work måste då se till att konsulten uppträder på ett sätt som går i linje med vad 

Academic Work står för, något kundansvarig B tror att Academic Work är mycket 

medvetna om. Konsultchefen och kundansvariga är dock alla eniga om att konsulterna 

utgör Academic Work och utan dem finns inte företaget. 
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5. Analys 
 
I detta kapitel analyseras den data som presenterats i föregående kapitel utifrån det 

teoretiska ramverket. Analysen för oss närmare att kunna svara på vår 

forskningsfråga. 

 

5.1 Organisationskulturen på Academic Work 
Med bakgrund i det teoretiska ramverk som presenterats tidigare i studien förefaller 

organisationskulturen på Academic Work vara något som används för att styra 

organisationen. Kulturen tar sig många uttryck inom organisationen och den framgår 

tydligt i såväl dokumentstudien, observationerna samt i intervjuerna. 

 

Schein (2010) skriver att organisationskulturen delvis består av synliga symboler och 

artefakter något som syns tydligt på Academic Work. Lokalerna är mycket speciella 

och innehåller en mängd tydliga, mindre tydliga och kryptiska kulturella uttryck. 

Nästan samtliga exempel som tas upp i teorin över observerbara tecken på 

organisationskultur finns representerade i Academic Works lokaler. Förutom de 

tydliga kulturella uttrycken som logotyper och slogans finns också mindre tydliga och 

även kryptiska kulturella uttryck som bilder på de anställda och väggar fulla av kända 

citat som inspirerar och uppmuntrar till viljan att leverera. Som observatör ger det ett 

starkt kulturellt intryck och flera av de intervjuade framhäver kulturen som något 

positivt för hela organisationen. Även om Schein (2010) inte talar om kultur som ett 

styrmedel så är en del av Flamholtz & Randles (2011) verktyg för att styra med hjälp 

av kulturen att sprida den med hjälp av symboler. Den tydligt observerbara kulturen 

på Academic Work tyder på att kulturen är något ledningen använder för att styra 

medarbetarna då kulturen ska förmedla organisationens mål och visioner. Den tydligt 

observerbara kulturen blir ett sätt att påverka beteendet hos individerna. 

 

En bakomliggande anledning till den speciella utformningen av lokalerna kan vara att 

skapa ett så starkt intryck som möjligt på en begränsad tid. Även om många anställda 

befinner sig på kontoren varje dag och influeras av kulturen på fler sätt än bara 

utformningen av lokalerna så är konsulterna där vid relativt få tillfällen och då under 

en kort period. Det sätt Academic Work framhäver sin kultur på genom utformningen 
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av lokalerna är troligen tänkt att påverka konsulten och studien visar vissa tecken på 

att det har en viss effekt på konsulten då hon uttrycker att hon trots den något svaga 

kopplingen till organisationen ändå identifierar sig med den. 

 

Flamholtz & Randle (2011) menar på att en stark organisationskultur är en kultur som 

är tydligt definierad, genomsyrar hela organisationen samt att det finns en förståelse 

för kulturen hos individerna inom organisationen. Från dokumentstudien framgår det 

att Academic Work har en tydligt definierad kultur och genom observationer och 

intervjuer verkar det som att det finns en grundläggande förståelse för kulturen i hela 

organisationen. Samtliga intervjuade kunde de tre värdeorden, hur företaget 

grundandes och kunde berätta om kulturen på ett sätt som stämde överens med 

varandra och de dokument som studerats. Kulturen på Academic Work kan därför 

definieras som stark och positiv, något som enligt Flamholtz & Randle (2011) gör den 

till en strategisk tillgång för organisationen. Barney (1986) argumenterar också att 

organisationskultur kan vara en källa till ihållande konkurrensfördelar. 

Organisationskulturen ska då vara värdeskapande, unik och svår eller omöjlig att 

imitera. I studien finns det tecken på att Academic Works organisationskultur skulle 

kunna vara värdeskapande. De har på kort tid vuxit till att idag vara Sveriges femte 

största bemanningsföretag och de fortsätter att expandera. Det är däremot svårt att 

svara på om organisationskulturen är unik eller omöjlig att imitera varför vi inte kan 

bekräfta att Academic Works organisationskultur är en ihållande konkurrensfördel. 

Något som däremot tycks vara tydligt är att kulturen finns för att påverka beteendet 

hos medarbetarna vilket enligt Malmi & Brown (2008) gör kulturen till ett styrmedel. 

5.2 Medarbetarna och kulturen 
Genom att aktivt jobba med kulturen märks det att Academic Work försöker skapa ett 

band mellan medarbetaren och organisationen, något som i teorin bör leda till en 

högre motivation, högre grad av måluppfyllelse och bättre prestationer. (Kotter & 

Heskett, citerad i Flamholtz & Randle, 2011, s. 12) Eller med andra ord, genom att 

aktivt jobba med kulturen försöker Academic Work styra organisationen. Om 

kulturen är rätt styrd skapar den också en länk mellan den anställda och 

organisationen som är svår att bryta. (Flamholtz & Randle, 2011, s. 71) Att jobba 

aktivt med kulturen kan också vara ett sätt att låta kulturen uppmuntra till ett beteende 
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istället för att chefer på olika nivåer i organisationen ska försöka påverka sin personal. 

Atkinson (1990) nämner att kulturen representerar hur saker och ting går till inom 

organisationen. Kulturen kan dra en del av lasset i att påverka individerna till ett 

beteende som stämmer överens med Academic Works mål och på så vis bidra till 

bättre resultat. Skulle det vara så att medarbetarna inte agerar i linje med Academic 

Works kultur finns det en risk att kulturen istället för en tillgång kan bli en belastning. 

Detta visar på hur viktigt det är att medarbetarna är en del av kulturen och att de 

agerar i linje med den. Kulturen kan fungera som ett relativt underhållsfritt styrmedel 

för ledningen så fort det finns en övergripande förståelse för kulturen. Med det menar 

vi att på ett företag som Academic Work där kulturen är en så stor del av 

organisationen och så väletablerad blir den ett styrmedel som av sig själv drar ett stort 

lass i att påverka medarbetarna utan att ledningen behöver lägga så mycket tid på det 

som andra typer av styrmedel. 

 

Den tydligt definierade kulturen, och det aktiva arbetet med att förmedla den, gör att 

det finns lite utrymme för att misstolka den. Något som annars pekats ut som en 

nackdel, eller svårighet, med att hantera organisationskultur är att man inte vet hur 

kulturen tas emot av medarbetarna. Att kontinuerligt kommunicera den och vara 

tydlig med syftet minskar risken för misstolkningar. (Flamholtz & Randle, 2011) En 

svårighet för Academic Work när det kommer till att kommunicera kulturen är att 

konsulterna sällan befinner sig på kontoren där det är lättast att förmedla den. Detta 

visar sig också i de intervjuer som genomförts. Det finns en större förståelse för, och 

bättre relation, till kulturen hos de medarbetare som dagligen jobbar på något av 

kontoren än hos den konsult som intervjuats. Enligt Wilmott (1993) är det svårare att 

avvika ifrån företagets värderingar när en stark kultur existerar. Något som enligt 

Willmotts (1993) teori borde styra konsulten till att agera i linje med Academic 

Works kultur. 

 

5.4 Konsulten och kulturen 
Hill & Carleys (2011) studier av kultur inom bemanningsbranschen menar på att man 

undermedvetet söker sig till individer eller grupper som har samma syn på kulturen 

som man själv har och att kulturen inte är ett styrmedel för organisationen. Detta 

stämmer också överens med Salzers (1994) syn på kultur och att den inte går att styra 
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utan är ett socialt fenomen som uppstår mellan individerna inom organisationen. Som 

tidigare nämnt ser konsultchefen sitt samarbete med konsulten mer som en hjälpande 

hand och att det i slutändan är upp till konsulten själv att välja hur långt den vill nå. 

Konsultchefen ser inte kulturen som ett sätt att styra konsulten. Den bilden som ges av 

honom är däremot rätt olik den som ges av de båda kundansvariga som är mer 

övertygad om att Academic Work försöker att styra konsulternas beteende. Pettigrew 

(1979) argumenterar för att grunden till kulturen ofta finns i företagsledningen samt 

att det är därifrån den styrs. Det skulle innebära att den konsultchef vi intervjuat 

kanske inte är medveten om hur kulturen används för att styra konsulten, något som 

eventuellt kan förklara det svar han gett. 

 

Enligt konsulten själv ser hon inte att hon påverkats till något visst beteende eller sätt 

att uppträda. Hon ser inte heller de som jobbar på Academic Work som sina kollegor 

eftersom hon sällan träffar dem. Den enda personlig kontakt hon har är med hennes 

konsultchef. Trots det känner hon en viss tillhörighet och ett band till Academic Work 

i och med att hon presenterar sig själv som att hon jobbar där och inte hos 

kundföretaget. Detta stämmer också överens med vad konsultchefen berättar om att 

det är viktigt för konsulten att känna en trygghet hos Academic Work. Även fast 

konsulten inte känner något starkt band till organisationen finns det ändå en trygghet i 

att ha organisationen bakom sig i jobbet. Även om konsulten i detta fall kanske inte är 

direkt styrd av kulturen tycks den ändå kunna skapa en trygghet som gör att hon 

identifierar sig med organisationen. 

 

I intervjuerna med konsultchefen, kundansvarig A och kundansvarig B har relationen 

till konsulten tagits upp. Svaren skiljde sig åt en del, konsultchefen menar på att han 

inte försöker styra konsulten till ett visst beteende. Han lyfter även fram att hans 

relation till konsulten är mer av en chefsroll som innefattar att stötta konsulten och 

finnas där. Kundansvarig A och B menar på att konsulten i viss mån är Academic 

Works produkt och det är viktigt att denna uppträder i linje med Academic Works 

kultur ute på kundföretaget. I deras jobb, att sälja tjänsterna de erbjuder till kunderna, 

blir konsulten produkten. Hur konsulten uppträder hos kunden är avgörande för 

Academic Works framgång. Samtidigt har kundansvariga ingen direkt kontakt med 

konsulterna, något som kan bidra till hur deras svar skiljer sig ifrån konsultchefens. 
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5.3 Att styra organisationen med hjälp av kulturen 
På Academic Work genomsyrar kulturen organisationen på många olika sätt och vid 

en jämförelse av de empiriska data och teorin tycks kulturen vara ett verktyg för 

Academic Work att styra organisationen. Flamholtz & Randle (2011) nämner bland 

annat sex olika verktyg för att styra kulturen och med det även organisationen. Dessa 

sex verktyg tycks också användas flitigt på Academic Work. 

 

1. Utveckla en tydlig beskrivning av organisationskulturen 

Det finns en tydlig beskrivning av kulturen hos Academic Work, dels vad kulturen 

uppmuntrar till, varför den ska finnas men också vad den innebär. Den beskrivning 

som finns av kulturen identifierar tydligt vad som är viktigt för organisationen. 

 

2. Kommunicera kulturen 

Kulturen kommuniceras till medarbetarna på flera olika sätt. Det sker bland annat 

genom hemsidan, lokalerna och aktiviteter som värderingskorten. Kommunikationen 

av kulturen sker också kontinuerligt. 

 

3. Använda symboler för att stärka kulturen 

Det finns gott om symboler inom organisationen, både tydliga och mindre tydliga. 

Bland de viktigaste för Academic Work tycks vara värderingskorten som både 

behandlar värdeorden inom organisationen för att uppmuntra till ett beteende i linje 

med organisationen men också kommunicerar kulturen ut i organisationen. Andra 

symboler är utformningen av lokalerna med bilder, citat och andra artefakter. 

 

4. Styr kulturen genom personalorientering och träning  

Alla nyanställda förutom konsulterna går igenom ett två veckor långt 

upplärningsprogram som bland annat innefattar kulturen. 

 

5. Behålla anställda som passar in i organisationen 

Genom att ofta rekrytera internt kan Academic Work behålla nyckelpersoner inom 

organisationen som inte bara bidrar till organisationens ekonomiska resultat utan även 

till att stärka kulturen. 
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6. Belöningar 

Academic Work jobbar mycket med icke finansiella belöningar. Några av dessa är 

värderingskort, resor och möjligheter till intern karriär. 

 

Dessa sex punkter ingår i Flamholtz & Randles (2011) så kallade ”culture 

management plan”, som också illustrerats grafiskt i teorikapitlet, och är effektiva 

verktyg för att styra en organisation med hjälp av kulturen. Om vi tittar tillbaka till 

Malmi & Browns (2008) definition av när kultur blir ett styrmedel ser vi tydliga 

tecken på att kulturen på Academic Work skulle vara ett styrmedel eftersom den tycks 

användas för att påverka beteenden inom organisationen. Studien visar också att 

Academic Work tycks använda sig av samtliga av dessa verktyg något som också 

tyder på att kulturen faktiskt är ett styrmedel. Kulturen verkar också vara något 

medarbetarna är medvetna och värnar om något som också tyder på att de påverkats 

av kulturen, eller att de åtminstone sympatiserar med den. Flamholtz & Randles 

(2011) definition av om kulturen har implementerats på ett bra sätt och kan ses som 

ett styrmedel är något snävare än Malmi & Brown (2008) där de menar på att det är 

ett styrmedel när kulturen syns i medarbetarna och det blivit ett levnadssätt för 

individerna inom organisationen. Alla dessa rekvisit uppfylls kanske inte i den data vi 

samlat in i denna studie men den visar tecken på det vilket tyder på att den kultur som 

skapats på Academic Work även kan ses som ett styrmedel utifrån Flamholtz & 

Randles (2011) teorier. 
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6. Diskussion och slutsats 
 
I detta sista kapitel presenteras de viktigaste resultaten av studien. Vi har analyserat 

den insamlade data tillsammans med de valda teorierna och kommit fram till några 

slutsatser. Avslutningsvis presenteras också förslag på framtida forskning. 

 

6.1 Avslutande diskussion och slutsats 
Med tanke på Academic Works utveckling förmedlar de förmodligen konsulter som 

deras kunder är nöjda med, en stor del av konsulterna kan då antas representera 

Academic Work på ett sätt som ligger i linje med deras värderingar. En anledning kan 

ligga i organisationskulturen där Academic Work jobbar hårt för att medarbetarna ska 

känna sig stöttade och värdefulla. Malmi & Brown (2008) säger att kulturen blir ett 

styrmedel när det används för att påverka beteenden varför vi anser att kulturen på 

Academic Work fungerar som ett styrmedel för organisationen. I denna studie har vi 

tagit del av officiella dokument samt observerat och intervjuat medarbetare längre ner 

i organisationen, det vi kan se är att organisationskulturen är något viktigt för 

organisationen som tycks driva den framåt. Tidigare forskning inom ämnet lyfter fram 

att en stark kultur gynnar organisationen på flera sätt, bland annat skapas ett starkare 

band mellan individen och organisationen som kan leda till en högre grad av 

måluppfyllelse. Utifrån de intervjuer som gjorts märks det att de medarbetare som 

befinner sig på kontoren är mer påverkade av kulturen än den konsult som intervjuats, 

organisationskultur kan vara svår att sprida genom hela organisationen vilket studien 

också visar. Samtidigt syns det även att det finns ett band mellan individerna och 

organisationen, en möjlig förklaring till det kan finnas i organisationskulturen, men 

här är det viktigt att komma ihåg att organisationskulturen bara är en del av 

ekonomistyrningen och de verktyg som finns för att stärka kongruensen mellan 

individerna och organisationen. Oavsett så syns tecken på att kulturen har bidragit till 

att öka kongruensen mellan individ och organisation i samtliga intervjuer, något som 

är ett av syftena med ekonomistyrning. 

 

I det material vi tagit del av och samlat in framgår inte ledningens syn på 

organisationskultur eller ekonomistyrning och syftet med det. Vad vi ser är däremot 

att det finns stora likheter mellan Academic Work och de verktyg Flamholtz & 

Randle (2011) presenterar för hur organisationskultur kan styras. Även om ledningen 
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inte följer dem verktygen explicit så är det ändå ett tydligt tecken på att syftet med det 

aktiva arbetet med organisationskulturen faktiskt är för att styra organisationen och 

påverka beteenden. Academic Work menar på att kultur bidrar till att hela företaget 

presterar bättre och enligt dem själva är kulturen tänkt att uppmuntra medarbetarna till 

att ambition leder till framgång. Organisationskulturen på Academic Work tycks 

enligt denna studie användas för att styra organisationen och bidra till bättre 

prestationer bland medarbetarna och för att stärka organisationen som helhet. 

 

6.2 Framtida forskning 
Under arbetets gång har några intressanta funderingar kring framtida forskning dykt 

upp. Bland annat argumenterar Barney (1986) och Flamholtz & Randle (2011) för att 

organisationskultur kan vara en källa till ihållande konkurrensfördelar. Detta skulle 

kunna vara något för framtida forskare att studera genom att identifiera organisationer 

med starka organisationskulturer och se om det kan finnas en fördel, samt hur denna 

skulle kunna användas mot marknaden. Även korrelationen mellan 

organisationskultur och finansiellt resultat framhävs i tidigare forskning, något som 

till viss del legat utanför ramarna för denna studie men som skulle vara intressant att 

studera i framtiden. 

 

Ett annat förslag på framtida forskning skulle kunna vara att utveckla 

problematiseringen att konsulten också kan ses som bemanningsföretagens produkt. 

Forskningen skulle då kunna fokusera på hur bemanningsföretagen kan använda till 

exempel organisationskultur för att forma sin produkt.   
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8. Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
1. Konsultchef 
 
1. Berätta om Academic Work 
2. Vad är din roll på Academic Work? 
3. Trivs du bra på Academic Work? 
4. Hur jobbar du med att matcha kunder och konsulter? 
5. Finns det några utbildningsprogram för nyanställda? 
6. Har ni särskilda aktiviteter eller utbildningar för anställda som jobbat lite längre? 
7. Kan du berätta om värdeorden? 
8. Det finns en tydligt definierad kultur på Academic Work, hur upplevs kulturen i det 
vardagliga arbetet? 
9. Bemanningsbranschen är lite speciell på ett sätt, har du reflekterat över att en av de 
produkter ni säljer också kan ses som din medarbetare på en mer abstrakt nivå? 
 
2. Kundansvarig 
 
1. Vad är din roll på Academic Work? 
2. Trivs du bra på Academic Work? 
3. Fick du någon utbildning när du började jobbet? 
4. Erbjuds du någon utbildning under arbetet eller deltagande i andra former av event? 
5. Kan du berätta om värdeorden? 
6. Det finns en tydligt definierad kultur på Academic Work, hur upplevs kulturen i det 
vardagliga arbetet? 
7. Vad tycker du om kontoren? 
8. Hur pass viktigt tror du att det är att konsulterna beter sig på ett visst sätt hos 
kunderna? 
 
3. Konsult 
 
1. Vad är din roll på Academic Work? 
2. Trivs du bra på Academic Work? 
3. Fick du någon utbildning när du började jobbet? 
4. Erbjuds du någon utbildning under arbetet eller deltagande i andra former av event? 
5. Kan du berätta om värdeorden? 
6. Det finns en tydligt definierad kultur på Academic Work, hur upplevs kulturen i det 
vardagliga arbetet? 
7. Hur upplever du Academic Works kontor och hur ofta är du där? 
8. Känner du att du påverkas till ett visst beteende när du ska träffa kunder? 


