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Abstract 

Title Faster, smarter, hungrier – A case study of the corporate identity of 
Academic Work  

Program/course International business program, Bachelor thesis 15 credits,  
Fall semester 2008  

Authors  Kristin Pehrsson & Linnea Larsson 
Advisor  Göran Grape  
Keywords Corporate identity, corporate culture, image, vision,  

staffing company  
 
Problem: How should a company act to sustain a strong identity and thereby a strong brand 
image when operating in a changeable world? 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to analyze whether the corporate identity of Academic 
Work is strong or fragmented. Further more this thesis aims to give recommendations on how 
the company could continue working to maintain a strong brand image.  
 
Methodology: The thesis is a case study of Academic Work. The study is based on data 
collected from interviews, a poll as well as data from the company website. The thesis does 
not intend to generalize but rather it aims to give a deeper understanding and a greater 
knowledge within the field.  

rketing.  

y 

 
Theoretical perspectives: The theoretical base of this thesis is the Vision, Culture & Image 
Model by Hatch and Schultz. Organizational Identity Construction Model by Lane and Scott, 
and Service marketing model by Grönroos. 
 
Empirical findings: The empirical section contains a summary of the conducted interviews 
as well as a compilation of the poll.  
 
Analysis & Result: The study shows that the corporate identity of Academic Work is strong 
due to the fact that image, vision and corporate culture are coherent. In addition employees 
share company values and experience identification with corporate goals and vision. 
Furthermore the company successfully communicates the business plan and ideas about 
personnel through external-, internal- and interactive ma
  
Conclusion: The study shows that companies should work towards a strong company culture 
where employees on a personal level share company values. Managers should try to motivate 
employees in working towards company goals. The company must have an image that is 
coherent with reality. Also they must be aware of its strengths and weaknesses. The compan
needs an internal, external and interactive communication that works successfully. These 
working methods contribute in strengthening the corporate identity and will give a strong 
brand image.  
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Sammanfattning 

Uppsatsens titel  Snabbare, smartare och hungrigare – En fallstudie av 
företagsidentiteten på Academic Work 

Program/kurs Internationella ekonomprogrammet, Företagsekonomi C,  
Kandidatuppsats 15 poäng, HT-2008 

Författare  Kristin Pehrsson & Linnea Larsson 
Handledare  Göran Grape  
Nyckelord Företagsidentitet, företagskultur, image, vision, bemanningsföretag 
 
Problem: Hur skall ett företag som verkar inom en föränderlig omgivning arbeta för att 
upprätthålla en stark identitet och därmed en stark image för sitt varumärke? 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att genom en fallstudie analysera om företagsidentiteten på 
Academic Work är stark eller fragmenterad. Syftet är även att ge rekommendationer till 
företaget för hur det kan arbeta för att bibehålla en stark image för sitt varumärke. 
 
Metod: Uppsatsen består av en fallstudie av bemanningsföretaget Academic Work. Studien 
behandlar data insamlat från enkätundersökning, intervjuer, samt material från företagets 
hemsida. Uppsatsen har en kvalitativ ansats som inte syftar till att leda till några 
generaliseringar eftersom det är en fallstudie. Istället syftar uppsatsen till att ge en djupare 
förståelse och en större kunskap inom området. 
 
Teori: Uppsatsens teoretiska underlag utgörs av Vision, Culture & Image Model som 
författas av Hatch och Schultz. Organisational Identity Construction Model, författad av Lane 
och Scott, samt Modell för tjänstemarknadsföring, författad av Grönroos. 
 
Empiri: Empiriavsnittet består av en sammanfattning av de intervjuer som genomförts samt 
en sammanställning av svaren från enkätundersökningen. Dessa går att finna i fulltext i 
bilagorna.  
 
Analys & Resultat: Studien visar att företagsidentiteten på Academic Work är stark eftersom 
image, vision och företagskultur är nära sammanlänkade. Arbetsgruppen identifierar sig med 
företagets identitet och delar på ett personligt plan företagets normer och värderingar. 
Dessutom lyckas företaget kommunicera ut sin affärsidé och personalidé effektivt genom den 
externa, interna och interaktiva marknadsföringen.  
 
Slutsats: Undersökningen visar att företag bör arbeta för att ha en stark företagskultur där 
medarbetarna på ett personligt plan delar företagets normer och värderingar. Ledningen bör 
även arbeta aktivt för att motivera de anställda att jobba mot företagets mål. Företaget bör ha 
en effektiv kommunikation både internt, externt och interaktivt. Dessa sätt att arbeta inom ett 
företag bidrar var för sig till att stärka företagets identitet och ger en stark image av 
varumärket. 
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Författarna önskar rikta ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt hjälpt oss i vårt 

arbete med denna uppsats. Ett speciellt tack vill vi rikta till de respondenter som ställt upp 

med tid och engagemang. 

 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Göran Grape som hjälpt oss med stöd och inspiration 

under terminen. 

 

Kristin Pehrsson & Linnea Larsson 

Stockholm 11/1- 2009 
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1 Inledning 

Denna uppsats ämnar studera hur ett företag bibehåller en stark image för sitt varumärke. 

Uppsatsen är en fallstudie av ett företag inom bemanningsbranschen. Branschen är aktuell 

eftersom den är relativt ny, expansiv och föränderlig. Innan avregleringen 1993 var 

arbetsförmedling med vinstintresse olagligt och den statliga arbetsförmedlingen hade 

monopol på marknaden. Sedan legaliserandet av förmedling av arbetskraft på 1990-talet har 

antalet konsultuppdrag femdubblats i Skandinavien.1

 

1.1 Bakgrund 

 

Den teknologiska utvecklingen har lett till att information går att sprida snabbare och 

billigare. Företag kan nå ut med information om sina tjänster och produkter till allt fler 

kunder. Det snabba informationsflödet ger en ökad förändringstakt där utvecklingen aldrig 

står stilla och företaget ständigt måste anpassas och utvecklas. Denna utveckling tillsammans 

med en rad andra faktorer har lett till en globalisering som gör alltfler marknader 

konkurrensutsatta.2  

                                                                

 

Globalisering innebär att fler aktörer verkar på samma marknad. Detta leder till att 

konsumenter får ett större utbud av varor och tjänster att välja mellan. Konkurrensen mellan 

leverantörer blir större då kunderna inte längre är begränsade till att välja företaget som verkar 

på den inhemska marknaden. Internets frammarsch som bidrar till det lättillgängliga och 

snabba informationsflödet har ökat konkurrensen bland företag.3 Dessa nya förhållanden har 

 
1 Neugart & Storrie, 2006, sid. 137 
2 http://www.ne.se/artikel/183301 2008-01-08 kl. 16.00 
3 http://www.ne.se/artikel/183301 2008-01-08 kl. 16.00 
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lett till en utslagning av företag som inte klarar konkurrensen som en globalisering medför. 

Antalet varumärken har minskat och marknaden domineras nu av stora globala företag. 

Företag måste hitta nya sätt att tackla den ökade konkurrensen för att kunna hålla kvar sina 

kunder och sin plats på marknaden.4  

                                                                

 

Det finns företag som klarar sig utmärkt i den konkurrensutsatta och tuffa miljö som de nu 

verkar i. Richard Bransons framgångsrika företag Virgin är ett sådant exempel. Han har med 

hjälp av kompetent ledarskap och företagande lyckats bygga upp ett imperium som etablerar 

sig över stora delar av världen5. Mannen bakom företaget är en mycket karismatisk ledare 

som har lyckats överföra sin egen personlighet och sina värderingar till företaget6. 

Medarbetarna inom Virgin skapar tillsammans en mycket stark företagskultur som utstrålar 

allt det som företaget vill stå för. Marknadsföringen är mycket effektiv och består till stor del 

av att Richard Branson själv ger företaget publicitet genom hans egna uppseendeväckande 

aktiviteter. Företaget har en speciell anda som återspeglar framgång och modernitet. Det vill 

säga en unik företagsidentitet. Dessa positiva egenskaper lyckas företaget kommunicera ut på 

ett mycket effektivt sätt till omvärlden. Virgin har därför en mycket bra image och vinner 

ständigt framgång världen över i nya ekonomiska satsningar7.  

 

Företaget är skickligt på att göra de rätta satsningarna inom de rätta lukrativa branscherna. 

Genom stor flexibilitet och förändringsbenägenhet ligger företaget i linje med den ständiga 

utvecklingen på marknaden. Det finns en lyhördhet för olika branschers upp- och nedgång 

och Virgin har förmågan att anpassa sig och hänga på dessa trender8. Richard Branson har 

lyckats skapa ett starkt varumärke och en företagsidentitet som har ett värde i sig. Detta 

fenomen är en av företagets viktigaste konkurrensfördelar9.  

 

 
4 http://www.ne.se/artikel/183301 2008-01-08 kl. 16.00 
5 Kets De Vries, Manfred F R, 1998, sid 9-10 
6 Argenti, Paul A, 2003, sid 13 
7 Kets De Vries, Manfred F R, 1998, sid 9-10 
8 Kets De Vries, Manfred F R, 1998, sid 17 
9 Argenti, Paul A, 2003, sid 13 
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Företag som framgångsrikt förmedlar sig själva genom sitt varumärke har fördelar gentemot 

sina konkurrenter. För att uppnå en stark image av varumärket måste företaget ha en stark 

identitet. Det är problematiskt för alla företag att upprätthålla ett starkt varumärke över tid, 

eftersom omgivningen de verkar inom ständigt förändras.10  

 

1.2 Problemdiskussion 

Allt fler marknader kännetecknas av hög konkurrens eftersom fler aktörer verkar på samma 

marknad och kunder får ett större utbud av varor och tjänster att välja mellan. När 

konkurrensen mellan leverantörer blir större blir det svårare för företag att överleva. Kampen 

om kunderna hårdnar och företag slås ut om dem inte lyckas vara konkurrenskraftiga och ha 

ett starkt varumärke.  

 

Ökad förändringstakt och snabbare utveckling är effekter av ett stort informationsflöde och 

gör att företaget ständigt måste anpassas och utvecklas. Stor flexibilitet och förändringsbenä-

genhet krävs för att företaget ska ligga i linje med den ständiga utvecklingen på marknaden 

och besitta förmågan att anpassa sig och hänga på nya trender. 

 

Företag som verkar inom en föränderlig omgivning finner det problematisk att upprätthålla ett 

starkt varumärke eftersom detta måste hänga samman med företagets övriga utveckling. 

1.3 Problemformulering 

Hur skall ett företag som verkar inom en föränderlig omgivning arbeta för att upprätthålla en 

stark identitet och därmed en stark image för sitt varumärke?  

                                                                 
10 Hatch & Schultz, 2008, sid. xvii 
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1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genom en fallstudie analysera om företagsidentiteten hos 

Academic Work är stark eller fragmenterad. Syftet är även att ge rekommendationer till 

företaget hur det kan arbeta för att bibehålla en stark image för sitt varumärke. 
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2 Metod 

2.1 Metodval 

Uppsatsen har en deduktiv ansats där data testas utifrån de teorier som ligger till grund för 

studien.11 Vidare har uppsatsen ett hermeneutiskt synsätt där man genom tolkningar får en 

djupare förståelse för det som undersöks. 12

 

Valet av metod är baserad på formen av de kvalitativa data som önskats fås fram. En fallstu-

die ansågs lämplig och kom att utgå från de två följande metoderna; enkätundersökning och 

intervjuer.  

 

Enkätundersökningen ämnade ta reda på vad Academic Work har för image hos studenter. 

Urvalet bestod av ett bekvämlighetsurval med 50 studenter från Södertörns Högskola. Ett frå-

geformulär lämnades ut till respondenterna, där de ombads associera olika värden för att med 

dessa data sedan analysera studenternas syn på företaget. Frågeformuläret finns att läsa i bila-

ga 2.  

 

Vidare genomfördes intervjuer med två anställda och en föredetta anställd på Academic Work 

för att klargöra en bild av företagets kultur. Valet av respondenter grundade sig i hur länge de 

varit anställda på företaget. Urvalet bestod av en en fast anställd med längre anställning, en 

nyanställd assistent, och slutligen en föredetta anställd. Detta för att kunna upptäcka några 

skillnader i hur de uppfattar företagskulturen. Intervjuerna tog mellan 40 – 60 minuter att 

genomföra. Respondenterna önskar vara anonyma. Frågeformulär finns att läsa i bilaga 1. 

Med hjälp av djupintervjuerna fastställdes mål och värderingar som utgör företagets vision. 

 

                                                                 
11 Rienecker & Jørgensen , 2002, sid. 160 
12 http://www.ne.se/artikel/202053 2008-01-20 kl. 10.00 
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Denna uppsats behandlar dels primärdata genom enkätundersökningar och intervjuer, men 

också sekundärdata genom insamlat material från Academic Works hemsida. Som tidigare 

nämnt kommer undersökningen att tillämpa en kvalitativ ansats. Denna metod lämpar sig bäst 

för att klassificera data och få fram meningsinnehållet. Data vid kvalitativa ansatser definieras 

ofta som ljud, bild eller texter. Detta till skillnad från en kvantitativ ansats där data analyseras 

genom statistiska mått och uträkningar för att få fram kontentan av innehållet.13  

 

Denna uppsats har en kvalitativ ansats då överförbarhet till liknande ämnen eftersöks. 

Lindblad poängterar att kvalitativa studier måste presenteras på ett sätt som gör det enkelt för 

läsaren att förhålla sig till och förstå resultatet. Med enkelhet skall olika tankegångar och 

tolkningar kunna följas. 14

 

2.2 Metodbeskrivning 

2.2.1 Enkäter 

Enligt Denscombe är det lämpligt att använda sig av enkäter då informationen som eftersöks 

är okomplicerad och det förväntas ärliga svar.15 Med detta menas att det sociala klimatet är så 

pass öppet att respondenterna kommer att vara sanningsenliga med sina svar. En ytterligare 

fördel med frågeformulär är att de ger standardiserade svar och att de är förhållandevis lätta 

att arrangera. 

 

Genom frågeformulär kan två typer av primärdata frambringas, beroende på frågornas ut-

formning. Den första är fakta, där exakta och korta svar sökes, exempelvis ålder och namn. 

Den andra typen av information är åsikter, där respondenten lämnar sina egna synpunkter och, 

rangordnar eller väger olika alternativ emot varandra. Enkätundersökning som ligger till 

grund för denna uppsats baseras på åsiktsfrågor. 

 

                                                                 
13 Johannessen & Tufte, 2003, sid. 262 
14 Lindblad, 1998, sid. 24 
15 Denscombe, 2000, sid. 107-108 
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Nackdelar med frågeformulär kan enligt Denscombe beskrivas som respondentens 

begränsning vad gällande svarsalternativ. Om respondenten inte finner ett alternativ bland de 

förutbestämda svaren som är passande kan detta leda till frustration och att respondenten 

istället väljer det svar som ligger närmast tillhands snarare än det som är korrekt. Ytterligare 

en nackdel med enkäter är att forskaren inte har någon möjlighet att kontrollera huruvida 

respondenternas svar är sanningsenligt eller att respondenten svarat på alla frågor i 

undersökningen. Med detta i åtanke har enkäten utformats på ett så tydligt sätt som möjligt, 

samt att vi har enkätens eventuella brister i åtanke vid analysen.  

                                                                

 

2.2.2 Intervjuer 

Denscombe rekommenderar intervjuer då de data som efterfrågas antigen är känslig eller 

baserad på erfarenheter och emotioner, det vill säga data där färdiga svarsalternativ inte är 

tillräckliga för att fullt ut kunna besvara frågan. Det kan också röra sig om information som är 

”privilegierad”, alltså som information som endast ”nyckelpersoner” besitter och där det krävs 

många följdfrågor för att nå till den information som efterfrågas. 16

 

Denscombe beskriver en intervju som en speciell form av konversation mellan forskaren och 

respondenten. Vidare hävdar Denscombe att intervjuer skiljer sig från en konversation på tre 

punkter.17 Den första punkten understryker att det är forskaren som bestämmer dagordningen, 

och i viss mån beroende på stilen, även styr samtalet. Vidare krävs det att respondenten har 

medgivit samtycke till att delta och är medveten om sitt deltagande i forskningen. Slutligen är 

det viktigt att återge det respondenten svarat på ett korrekt sätt. 

 

Det finns olika grader av struktur vid en intervju. Antigen kan den vara ostrukturerad, vilket 

kan kännetecknas av ett informellt samtal, eller så kan den vara strukturerad och då finns det 

en förutbestämd ordningsföljd av frågorna. Om intervjun är en blandning av dessa 

ytterligheter kallas den för delvis strukturerad. Den kännetecknas då av att forskaren leder 

respondenten in på olika teman, men att det finns en flexibilitet i att respondenten kan byta 

 
16 Denscombe, 2000, sid. 132 
17 Denscombe, 2000, sid. 130 
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tema beroende på hur samtalet fortskrider.18 De intervjuer som genomförts har varit delvis 

strukturerade och följt ovanstående mönster.  

                                                                

 

2.3 Reliabilitet & validitet 

I och med att denna undersökning är en fallstudie, är överförbarhet till andra bemanningsföre-

tag och generaliserbarhet om branschen begränsad. Vidare är fallstudien begränsad i tid och 

uppger bara hur företaget ser ut vid ett specifikt tillfälle. Med detta i åtanke finns en medve-

tenhet om validitetens begränsningar. 

 

 

 
18 Johannessen & Tufte, 2003, sid. 97-98 
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3 Teori 

3.1 Val av teorier 

I denna uppsats kommer företagsidentitet att användas för att beskriva företagets image för 

sitt varumärke. Författarna vill tydliggöra skillnaden mellan företaget som varumärke till 

skillnad från företagets faktiska varumärke då dessa två begrepp skiljer sig. Företaget som 

varumärke, det vill säga varumärkesimagen, är det sätt som företaget presenterar sig själva 

inför sina externa intressenter i den verklighet som företaget verkar inom. Företagets varu-

märke å andra sidan är en faktisk symbol som inte innefattar de värderingar som kopplas 

samman med företaget. De två begreppen företagsidentitet och företagets image för varumär-

ket beskriver samma företeelser och har i denna uppsats samma betydelse.  

 

Valet av teorier grundar sig i dess möjlighet att besvara problemformuleringen. Teorierna 

kommer inte att användas till fullo i analysen utan delar av dem har valts ut för att bidra till en 

överblickbarhet inom området. I den teoretiska syntesen beskrivs vilka delar av teorierna som 

valts ut.  

 

3.2 Vision, Culture & Image 

Enligt Hatch & Schultz får företag ett starkt varumärke genom att ha en stark identitet. 

Författarna menar att varumärket visar företagets unika särdrag och egenskaper som skiljer 

organisationen från andra inom branschen. Företagets identitet visar vad företaget är, vad det 

gör, och hur det gör det.19 Identitet kan beskrivas som den gemensamma referensram ur vilken 

medarbetarna på företaget uppfattar världen.20

                                                                 
19 Marwick & Fill, 1995, sid. 397 
20 Brown & Starkey, 2000, sid. 113 
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VCI modellen handlar om hur företaget bör lyckas förena vision, kultur och image för att få 

en stark identitet och därmed ett starkt varumärke. Kombinationen av vision, kultur och image 

representerar på ett eller annat sätt allt det företaget är, säger eller gör.21 De två frågorna; vilka 

är vi och vad är bilden av oss, är centrala i frågan om företagets identitet som tas upp i VCI 

modellen.22

 

3.2.1 Företagskultur 

Företagskultur utgörs av de anställdas gemensamma uppfattning om vilka de är, och kan 

beskrivas som organisationens unisona ”vi känsla”. Kulturen skapas inte enbart inuti företaget 

utan påverkas även av externa aktörers syn på företaget. Det är viktigt att inte låta sig 

påverkas för mycket av vad kunder och konsumenter har att säga då identiteten kan bli vag 

och osäker. Samtidigt måste företaget vara lyhört för vad aktörer utanför företaget tycker, då 

en alldeles för dominant självbild kan komma att skapa en negativ och narcissistisk syn på 

företaget. Finns en stark företagsidentitet så delar de anställda grundläggande värderingar och 

mål. Det finns då en viss ”anda” inom företaget som styr hur medarbetare agerar och för sig. 

Till denna anda hör symboler, ritualer och traditioner. Företagskultur kan vara svår att helt och 

hållet förstå beroende på att mycket av den är dold och underförstådd. Kulturen som finns på 

ett företag går inte att lära ut utan måste upplevas och absorberas av den anställda under 

längre tid. Vissa delar av kulturen är synliga och kan uppfattas av externa parter vid en första 

anblick. En större del av kulturen är dold och svårare att greppa. Dit hör värderingar, åsikter 

och normer som styr livet inom företaget. Kulturella värderingar och normer förankras i 

objekt, ord och handlingar och blir till symboler. Symbolerna delas och används sedan av de 

anställda för att kommunicera med varandra. 23

 

                                                                 
21 Hatch & Schultz, 2008, sid. 12 
22 Hatch & Schultz, 2008, sid. 67 
23 Hatch & Schultz, 2008, sid 45-51 
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3.2.2 Vision 

Visionen handlar om hur företaget vill vara och hur det vill uppfattas och är resultatet av de 

mål som företaget föreställer sig uppfylla i framtiden. En stark företagskultur gör det lättare 

för ledningen att motivera sina anställda att uppfylla företagets mål. När företagskulturen är 

väl förenad med företagets vision kommer ledningens mål att delas av de anställda på ett 

personligt plan och kreativiteten och arbetsmotivationen ökar.24  

                                                                

 

3.2.3 Image  

Image är den spontana bild som människor har av ett visst företag och inkluderar dess rykte 

och de värderingar som associeras med företaget. Företaget vill förmedla en positiv bild av sig 

själva och arbetar på detta långsiktigt genom välriktad kommunikation. Företaget som varu-

märke är nära kopplat till dess identitet. Genom att veta hur företagets ”vi känsla” skapas, är 

lättare att externt förmedla vad varumärket står för. Det krävs stor medvetenhet om vad exter-

na intressenter tycker om företaget för att ta reda på vilka vi som företag är. Är den image 

som uppfattas av intressenter utanför företaget en rättvis spegling av vad företaget står för har 

företaget lyckats. Företag lägger ner stora resurser på att kommunicera ut en viss image till 

sina konsumenter. Hur väl konsumenter uppfattar den önskade imagen är betydande för före-

tagets framgång. För att undvika en fragmentering är det viktigt att ständigt lyssna och anpas-

sa sig till vad externa intressenter tycker om företaget. Det är viktigt att inte låta sig påverkas 

för mycket av eventuell kritik eller överraskningar. Försök till kontroll eller manipulation av 

de externa aktörerna ger aldrig önskad effekt. Istället är det bättre att försöka engagera och 

utveckla företaget i en riktning som väcker intresse.  

 

För att hålla företaget levande och bibehålla en önskad image bör relationerna med externa 

intressenter vårdas ömt. Lyckas man förena image och företagskultur kommer anställda att få 

positiv feedback från kunder och andra externa intressenter, vilket ökar motivationen, 

självkänslan och effektiviteten.25  

 

 
24 Hatch & Schultz, 2008, sid. 65  
25 Hatch & Schultz, 2008, sid. 149-174 
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Figur 1 VCI - modellen 

3.2.4 Problem: Fragmenterad företagsidentitet 

För att ett företag ska vara framgångsrikt krävs det en korrelation mellan företagets vision, 

kultur och image. Det som cheferna i ledningen vill åstadkomma i framtiden måste stämma 

överens med det medarbetarna tror på. Dessutom måste det tas hänsyn till externa 

intressenters förväntningar och önskemål. Nyckeln till framgångsrikt företagande ligger i att 

kunna förena dessa tre komponenter.26 Företag stöter på många svårigheter i sin 

identitetsutveckling och det är inte självklart att ett företag lyckas förena dessa. 

Organisationen kan internt uppfatta sig själv på ett helt annat sätt än vad konsumenterna gör. 

Likaså kan företagets vision och mål vara fragmenterade inom företaget, då medarbetare och 

chefer ser på företagets framtid på olika sätt. Dessa svårigheter kan göra att företagets vision, 

kultur och image inte är förenade. Ett skifte av ledare, att företaget expanderar i snabb takt 

                                                                 
26 Hatch & Schultz, 2008, sid. 55-64 
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eller ett genomförande av en fusion, är exempel på förändringar som kan fragmentera 

företagsidentiteten.27

 

 

Figur 2 Fragmenterad företags identitet 

 

3.3 Organizational Construction Model 

Företagsidentitet beskrivs enligt OIC modellen som den gemensamma synen på företaget som 

delas av managers och externa intressenter. Till den gemensamma synen hör centrala, 

långsiktiga och karakteristiska drag som präglar företaget. Framtida mål, grundläggande 

värderingar och viktiga beslut är komponenter som formar företagets identitet och gör det 

                                                                 
27 Hatch & Schultz, 2008, sid. 75-84 
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unikt i förhållande till andra företag. 28Företagsanseende har uppnåtts när det finns en given 

syn på företaget som uppfattas som självklar i allmänhetens ögon. OIC definieras som de 

aktiviteter som managers och externa intressenter genomför för att skapa sin bild av företaget. 

                                                                

 

Det är genom ledarskapets olika aktiviteter som företaget kan lyckas kommunicera ut sitt öns-

kade varumärke till externa intressenter. Denna aktivitet är viktig inom OIC eftersom den fyl-

ler två funktioner. Dels förmedlar den företagets speciella egenskaper och unika kvalitéer till 

allmänheten. Dessutom får ledningen en anledning att rannsaka sig själva och omvärdera mål 

och värderingar.  

 

Enligt OIC modellen hör företagets identitet och medarbetarnas individuella identitet stark 

ihop. Människor identifierar sig med organisationen om det finns en överensstämmelse 

mellan företagets egenskaper och personens egenskaper. Studier har visat att människor i 

högre grad identifierar sig med företaget om företagets identitet är attraktiv. En attraktiv 

företagsidentitet ger anställda själförtroende, stabilitet och tydlighet. Människor skaffar en 

identitet för att det finns ett behov av att veta vem man är och definiera vad man står för, hur 

man agerar i vissa situationer och bland vissa människor. Med tiden blir människans identitet 

stabil och beteendemönstren blir konsistenta. I situationer där människor känner en stark 

identifiering med en social grupp präglas personens identitet av gruppens tankar, värderingar 

och normer. Denna sociala grupp utgör i många fall företaget på vilket personen jobbar.29  

 

 
28 Lane & Scott, 2000, sid. 45 
29 Lane & Scott, 2000, sid. 47 
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Figur 3 OIC - modellen 

 

Enligt OIC modellen har personlig identitet en stor påverkan på företaget och den image som 

företaget har utåt, det vill säga dess varumärke. Nyckelpersoner i företaget får ofta 

representera hela företaget med sina individuella värderingar och sin personlighet. Därför är 

det viktigt att den personliga identiteten motsvarar den som företaget har. De medarbetare 

som sitter i företagets ledning blir ofta ansiktet utåt, och resultatet blir att dessa individer 

personifierar hela företaget. Indirekt blir det dessa människors värderingar och normer som 

formar bilden som allmänheten har av företaget. Företagets ledning blir de som har störst 

påverkan på företagets vision och strategier. Dessa personer har mest makt och inflytande och 

deras värderingar och åsikter genomsyrar hela företaget genom beslut och uppsatta mål. 

Managers försöker få igenom de beslut som de själva tror på och deras personliga intressen 

bör stämma överens med företagets intressen.30

 

 

 

                                                                 
30 Lane & Scott 2000, sid. 48 
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3.4 Tjänstemarknadsföringsmodellen 

 

Enligt tjänstemarknadsföringen består tjänsteföretagets kärna av affärsidén och personalidén. 

Med hjälp av olika typer av marknadsföring kommunicerar företaget med interna och externa 

parter för att stärka bilden av företaget.31 Det finns tre olika typer av marknadsföring inom 

tjänsteindustrin. Företag använder sig av extern marknadsföring för att nå ut till marknaden 

och intern marknadsföring för att påverka och motivera anställda. Den tredje sortens 

marknadsföring, så kallad interaktiv marknadsföring, sker i mötet mellan de anställda och 

kunderna. Företagets affärsidé resulterar i en vara eller tjänst som företag erbjuder en viss 

kundgrupp. Personalidén innebär hur företaget skall utveckla, leda och stödja personalens 

arbete mot uppsatta mål. 

 

 

Figur 4 Tjänstemarknadsföring 

                                                                 
31 Kotler & Keller, 2006, sid. 412 
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3.4.1 Extern marknadsföring 

 

Extern marknadsföring är företagets sätt att påverka sina befintliga kunder och locka till sig 

nya genom olika verktyg såsom pris, olika sorters reklambudskap och distribution av 

tjänster.32 Detta kallas även för traditionell marknadsföring och är ett sätt för företag att mass-

marknadsföra sig. 

3.4.2 Intern marknadsföring 

 

Intern marknadsföring handlar om att motivera personal och utbilda dem till att bemöta 

kunderna på ett så bra sätt som möjligt.33 Vidare menar Grönroos att den interna 

marknadsföringen inte bara skall motivera medarbetarna att stanna kvar inom företaget och 

utveckla personalens kundorientering, utan även locka till sig nya lämpliga medarbetare.34 

Intern marknadsföring kan även påverka medarbetarnas attityder när det handlar om att få 

personalen att anamma nya erbjudanden eller tjänster som företaget skall ta i bruk.35  

 

Företagets ledning spelar en viktig roll i den interna marknadsföringen eftersom det finns en 

stor komplexitet i utformningen av företagets övergripande mål. Det gäller att ledningen fattar 

klara beslut och att det inte sker någon delegering av denna målsättning. Det handlar om att 

utveckla affärs- och personalidéer som överensstämmer med varandra.36 Härmed hävdar 

Grönroos att ledningsgruppen och VD:n är den första målgruppen för intern marknadsföring.  

 

 

                                                                 
32 Kotler & Keller, 2006, sid. 410 
33 Kotler & Keller, 2006, sid. 410 
34 Grönroos, 1979, sid. 13 
35 Grönroos, 1979, sid. 26 
36 Grönroos, 1979, sid. 15 
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3.4.3 Interaktiv marknadsföring 

 

Kotler & Keller benämner interaktiv marknadsföring som de anställdas förmåga att 

tillfredställa kunden.37 Enligt Grönroos finns det inom tjänsteindustrin så kallade ”icke - 

professionella marknadsförare”.38 Med det menas anställda som arbetar inom själva 

produktionen av tjänsten och inte på någon marknadsföringsavdelning. De blir företagets 

ansikte utåt vid mötet med kunden och därigenom sker det en interaktiv marknadsföring. Det 

är viktigt att kunna bygga upp långsiktiga relationer till sina kunder. Är personalen inte 

motiverad internt kommer de inte heller ge en motiverad bild utåt till kunden.39

                                                                

 

3.4.4 Uppnådd affärsidé och personalidé 

 

Är företaget skickliga på att använda dessa tre olika typer av marknadsföring har man lättare 

att uppnå affärsidén och personalidén. Framgångsrik intern marknadsföring ger motiverade 

anställda som arbetar enligt företagets mål och värderingar. Motiverade anställda är en förut-

sättning för en framgångsrik interaktiv marknadsföring där man ger kunderna god service. 

Med en framgångsrik extern marknadsföring kan man även på ett effektivt sätt nå ut till sina 

kunder med exempelvis erbjudanden och lägre priser. Är företaget skickliga inom samtliga tre 

marknadsföringskanaler stärker det företaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 Kotler & Keller, 2006, sid. 411 
38 Grönroos, 1979, sid.12 
39 Grönroos, 1979, sid. 26 

18 

 



 

3.5 Teoretisk syntes 

VCI modellen skall användas för att fastställa företagets image, vision och företagskultur. 

Detta för att vidare kunna utreda huruvida företagsidentiteten, det vill säga företaget som va-

rumärke. OIC modellen kommer användas för att fastställa medarbetarnas inflytande över 

kulturen och hur det påverkar den bild människor har av företaget. De övriga delarna i OIC 

modellen kommer inte att tas i beaktning i denna uppsats. Modellen för tjänstemarknadsföring 

används för att beskriva hur de tre olika typerna av marknadsföring påverkar företagets varu-

märke. 
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4 Empiri 

4.1 Företagspresentation av Academic Work 

Academic Work är ett företag inom bemanningsbranschen som valt en nisch mot studenter. 

Företaget grundades 1998 med missionen att erbjuda arbete åt studenter på företag med behov 

av extra personal under kortare perioder. Academic Work sysslar med både uthyrning och 

rekrytering. Företaget har mer än 240 anställda samt mer än 1600 konsulter ute på uppdrag 

varje månad. Academic Work sysslar med bemanning inom områden såsom, ekonomi, IT, 

administration och kundtjänst, men också tjänster inom till exempel lager och posthantering. 

Mycket av rekryteringsarbetet sker via hemsidan där företaget lägger ut nya jobbannonser, 

och uppmuntrar studenter och nyexaminerade att registrera sina CV: n. Idag är företaget 

rikstäckande, men har även kontor i Oslo, Tyskland, Finland och snart även i Danmark.40 

Academic Work är ett auktoriserat bemanningsföretag enligt Almegas regler och 2007 

omsattes 905,8 miljoner41. 

 

4.2 Branschens historik 

Branschen domineras idag av 35 företag som tillsammans sysselsätter 43 000 anställda. 

Statistik från branschorganisationen Bemanningsföretagen med 450 medlemmar visar att 

branschen förväntas omsätta 20 miljarder bara i år. 42

                                                                

 

Bemanningsbranschen är speciell på många sätt och mycket intressant då den historiskt sett 

till viss utsträckning varit olaglig. Legaliserandet av förmedling av arbetskraft har gjort att 

 
40 (http://www.academicwork.se/dokument/nu-och-da.aspx) 2008-10-09 kl 09.00 
41(http://www.ad.se/ff/ff_rapport.php?orgnr_rapport=5565595450) 2008-12-09 kl 16.00 
42 (http://www.almega.se/Templates/T_2.asp?PN=4092833) 2008-11-12 kl. 14.00 
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branschen vuxit nästan explosionsartat. Sedan 1990-talet har antalet bemanningsuppdrag 

femdubblats i Skandinavien.43 Nedan följer en kort historisk redogörelse som klargör 

branschens specifika förhållanden. 

dlingen för att kunna få arbetslöshetskassa.  

                                                                

 

Marknaden för arbetsförmedling avreglerades 1993. Innan denna tidpunkt hade statens 

arbetsmarknadsverk haft monopol på denna tjänst genom landets alla arbetsförmedlingar.44 

1935 stiftades en lag som innebar att förmedling av arbetskraft med vinstintresse blev 

olagligt, och aktörer som önskade förmedla arbetskraft även utan vinstintresse var tvungna att 

få tillåtelse från arbetsmarknadsstyrelsen och föra tydliga protokoll över sin verksamhet. 1943 

reviderades lagen och det tydliggjordes skillnader mellan uthyrning och förmedling av 

tjänster, men fortfarande var båda aktiviteterna olagliga.45 Det förekom dock förmedling av 

företag som verkade inom en ”grå zon”.46 Fackföreningar framställde att de som förmedlade 

arbetskraft endast hade som mål att utnyttja arbetarna och som resultat fick branschen dåligt 

rykte.  

 

På 1950-talet började lagarna luckras upp. Bland annat så började det tillåtas 

korttidsanställningar på högst fyra månader men bara om företag hade påvisade behov. 

Fackföreningarna fortsatte däremot att ha ett starkt inflytande gällande inhyrning av 

utomstående. 1991 påbörjades slutligen en avreglering av arbetsmarknadsmonopolet. Den 

borgerliga regeringen kom med flertalet lagar som förändrade arbetsmarknaden fram till 

1993. Bergström et. al. hävdar dock att det inte kan talas om någon total avreglering, eftersom 

arbetsförmedlingens roll fortfarande är stark då den fortsätter vara avgiftsfri, samt att företag 

måste anmäla vakanser till dem.47 Liberaliseringen skedde samtidigt som det beslutades att 

det även i fortsättningen var krav på att arbetssökande måste anmäla sig till 

arbetsförme

 

I och med denna lagändring kunde arbetsmarknadsverket inte längre kontrollera och 

böteslägga förmedlingsföretag. Idag tas lagöverträdelser om hand av rättsystemet, då det 

 
43 Neugart & Storrie, 2006, sid. 137 
44 Bergström et al, 2007, sid. 39 
45 Bergström et al, 2007, sid. 40 
46 Neugart & Storrie 2006, sid. 138 
47 Bergström et al, 2007, sid. 42 
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anses att domar utförda av arbetsmarknadsverket innebär en form av särbehandling och verkar 

försvårande för uthyrnings- och förmedlingsföretag. Lagändringen gjorde det tillåtet för 

privata företag att bedriva personaluthyrning såväl som arbetsförmedling under vissa 

restriktioner. Det är bland annat fortfarande förbjudet för uthyrningsföretag att ta betalt av 

arbetssökande samt att anställda inte får förhindras att ta fast anställning på det företag de 

arit placerade på.48  

av 

rbetskontraktet och detta skulle bara var ett sätt för företag att undvika ansvar och lagar.49  

kunder och arbetare och tekniska framsteg så 

om Internet underlättat matchningsprocessen. 

de. Det visar på att företaget som anlitas följer lagar 

ch regler och är en seriös leverantör.51

                                                                

v

 

Liberalerna hävdade att avreglering av marknaden skulle leda till lägre kostnader för 

samhället genom att låta utbud och efterfrågan balanseras fritt av marknadskrafterna. Genom 

uthyrning skulle även fler arbetstillfällen skapas då det erbjuder företagen en flexibilitet i 

produktionen genom att kunna anställa mer efter sina behov. Kritiska röster menade att en 

avreglering skulle leda till ett utnyttjande av arbetskraften. Vidare hävdade kritikerna även att 

korttidskontrakt skulle leda till osäkerhet för staten som skulle behöva träda in och stötta de 

som eventuellt inte skulle få jobb på de privata förmedlingsföretagen. De hävdade även att det 

skulle leda till osäkerhet för den enskilde. Liberaliseringen skulle leda till ett urholkande 

a

 

Enligt Neugart & Storrie finns det flertal anledningar förutom lagändringen som låtit 

bemanningsbranschen växa så pass mycket under en relativt kort tid.50 De anger bland annat 

möjligheten att bygga upp förtroende till både 

s

 

Idag regleras bemanningsbranschen likt andra branscher av kollektivavtal som uppkommit 

genom förhandlingar mellan olika parter. Det finns även en branschorganisation som heter 

Bemanningsföretagen som är en del av Almega. Via Almega kan rekryterings- och 

bemanningsföretag bli auktoriserade om vissa regler följs. Bland annat handlar dessa regler 

om etik och ansvar gentemot branschen, kunden och medarbetarna. Auktorisationen ger enligt 

Almega både högre status och erkännan

o
 

48 Bergström et al, 2007, sid. 45 
49 Bergström et al, 2007, sid. 44 
50 Neugart & Storrie, 2006, sid. 139 
51 http://www.almega.se/Templates/T_2.asp?PN=729098 12-11-08 kl. 14.00 
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4.3 Sammanfattning av intervjuer 

tällda har arbetat i ett och ett halvt år. Den nyanställda har arbetat i cirka en må-

Nedan följer en sammanfattning av de tre intervjuerna. I bilaga 3 finns intervjuerna i fulltext. 

 

Hur länge har du jobbat på Academic Work? 

Den fast ans

nad och den föredetta anställda arbetade sex månader på företaget. 

 

Trivs du?  

Den fast anställda trivs mycket bra. Respondenten beskriver hur denne hämtar mycket av sin 

energi från jobbet. Den nyanställda berättar att denne trivs väldigt bra. Föredetta anställda 

anger att denne inte trivdes och därför slutade. Respondenten uttrycker själv att denne inte 

fixar den konstlade attityden på Academic Work men vidhåller också att det som denne tolkar 

som negativt och hätskt kan tolkas som motiverande och peppande för en del andra i företa-

get. 

 

Hur vill ni på Academic Work uppfattas av studenter? 

Enligt den fast anställda vill Academic Work uppfattas som den bästa möjligheten att få jobb 

och vill ses som den bästa arbetsgivaren på marknaden. De vill framstå som en bra arbetsgiva-

re men vidhåller även att det är svårt att nå ut till alla konsulter. Enligt den nyanställda vill 

Academic Work uppfattas som bäst. Den föredetta anställda anser att Academic Work vill 

framstå som ett ungt, smart och framåt företag där studenterna har stora chanser att få jobb. 

 

Hur tror du att Academic Work uppfattas av studenter? 

Den fast anställda tror att företaget uppfattas positivt av studenterna. Det finns en stor 

kännedom om företaget som är störst i Sverige på bemanning av studenter. Den nyanställda 

vidhåller att Academic Work är ett känt företag och alla vet vilka de är. Den föredetta 

anställda tror att företaget uppfattas både positivt och negativt. Respondenten berättar att 

många nog ser det som ett bra sätt att få jobb. Att företaget uppfattas som ett ”fräscht” företag 

med framåtanda. Respondenten berättar att denne även hört en del missnöje från studenter 

som har erfarenhet av att ha jobbat som konsulter via dem.  
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Varför tror du att Academic Work uppfattas som det gör?  

Den fast anställda tror att de uppfattas positivt av studenterna och anledningen till det är att de 

syns mycket ute på campus och genom sin radioreklam. Den nyanställda respondenten tycker 

företaget lyckats kommunicera ut företagskulturen väl och att den stämmer överens med den 

bild denne hade innan. Vidare berättar respondenten att det fanns en viss rädsla för att medar-

betarna skulle vara väldigt insnöade på nyckelbegreppen ”smarta, snabba och hungriga”, men 

att denne ändrade uppfattning efter sin anställningsintervju. Personen som intervjuade denne 

förklarade att alla fick ta plats och man alltid får massa beröm och uppmuntran från sina me-

darbetare. Den föredetta anställda anser att uppfattningen om företaget grundar sig mycket i 

de ledord ”snabbare, smartare, hungrigare” som de hela tiden trycker på i alla budskap. 

 

Vad har företaget för vision? 

Enligt den fast anställda är visionen att bli störst i världen och missionen är att hjälpa studen-

ter och unga akademiker till jobb. Den nyanställda säger att visionen är att bli världens största 

bemanningsföretag för studenter och unga akademiker. Vidare hävdar respondenten att Aca-

demic Work inte är blygsamma med att säga detta. Enligt den nyanställda genomsyrar visio-

nen hela företaget och det dagliga arbetet. Föredetta anställda uttrycker företagets vision som 

att de ska bli snabbare, smartare och hungrigare idag än vad vi var igår. Academic Work ska 

bli störst, bäst och vackrast. 

 

Upplever du att företaget har en speciell ”anda”?  

Den fast anställda anser att det finns en speciell anda på företaget. Hela företaget andas en 

positiv känsla och alla lever Academic Work. Ingen är otrevlig utan alla är vänliga och håller 

ihop. Det är enligt den fast anställda en stor konkurrens på företaget, men att det är en positiv 

konkurrens. Den nyanställda upplever andan genom det beröm medarbetare och chefer ger 

varandra. Respondenten lärde sig snabbt att det var ”högt i tak” och att cheferna var tydliga 

och gärna svarade på frågor. Respondenten berättar att det ska vara roligt att jobba på 

Academic Work och det är ett måste att anställda trivs på jobbet för att själva kunna rekrytera 

bra. Respondenten säger att denne aldrig varit på ett företag som är så välorganiserat och de 

trycker på företagsklimatet ända ut till "dresscoden". Alla delar stämmer överens när det 

handlar om att ge intrycket av det är ett proffsigt företag. Den föredetta anställda upplevde 
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under sin tid på företaget att det råder vad denne kallar en prestations- och vinnaranda, där 

allting kan bli bättre. Andan innebar för respondenten att företagets medarbetare skall vara 

unga och ”hungriga” och att man som anställd på Academic Work ser sig som en vinnare i 

jämförelse med andra bemannings- och rekryteringsföretag. 

 

Vilken typ av beteende uppskattas på Academic Work, och vilket typ beteende uppskat-

tas inte? (Utåtriktat, frispråkigt, skämtsamt, avvaktande, stelt, konservativt och så vida-

re?) 

Den fast anställda anser att det är ett krav att sprida positiv energi omkring sig och dessa 

egenskaper ingår i arbetsbeskrivningen och präglar företagsklimatet. Anställda får vara hur de 

vill så länge de är positiva och drivna. Den nyanställda respondenten berättar att det är en väl-

digt öppen skämtsam och ungdomlig stämning på kontoret samtidigt som det är proffsigt. Det 

uppskattas om man är frispråkig och skämtsam. Vidare hävdar denne att det är viktigt att alltid 

vara positiv även om någon har en dålig dag. På Academic Work är det är viktigt att kunna ge 

beröm och ge en klapp på axeln. Vidare är det viktigt att bidra till den vänskapliga stämningen 

och dessutom bra om man sticker ut lite. Den nyanställda respondenten berättar att det råder 

en väldig målfokusering på alla avdelningar, men speciellt på säljavdelningen. Den föredetta 

anställda menar att anställda inte ska vara ifrågasättande, tillbakadragna eller lugna för att 

passa in. Däremot uppskattas beteende som att vara glad, uppmuntrande, hårt arbetande och 

lik de andra i företaget. 

 

Socialiserar alla medarbetare med varandra oavsett titel? (Lunch, fika, afterwork, och 

firmafester) Hur hälsar man på varandra på Academic Work? Hälsar man likadant på 

alla? 

Den fast anställda menar att alla socialiserar och pratar öppet med varandra oavsett om me-

darbetaren är chef eller anställd, och man hälsar positivt på alla. Denne berättar även att före-

taget har många aktiviteter för de anställda. Den nyanställda respondenten menar också att 

alla socialiserar med varandra och det inte finns någon stor maktdistans. Alla är som respon-

denten uttrycker det “tjenis” med varandra och alla pratar med alla. Alla sitter med varandra i 

lunchrummet. Respondenten menar att alla hälsar på alla men att det självklart finns vissa som 

har personliga relationer som går utöver jobbrelationerna och att dessa relationer tar det lite 

tid att lära sig. 
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Den föredetta anställda berättar att denne upplevde företaget som konstlat på det sättet att alla 

som jobbade inom samma team skulle hälsa ”Hej! Är allt bra?” med ett stort påklistrat leende 

på. På detta skulle personen sedan svara ”Ja, det är jättebra! Hur är det med dig?” med ett 

påklistrat leende tillbaka. Om personen i fråga jobbade på en annan avdelning hälsade man på 

varandra med ett kort ”Hej”, nickade, eller ignorerade varandra. Vidare berättade denne att 

man ständigt ska vara glad och det inte är okej att ha en dålig dag. Den föredetta anställda 

menar vidare att ”vi är ett glatt och härligt gäng där vi är positiva och glada mot varandra” 

mest är en fasad och att det är underförstått vilka som har högre och lägre status på företaget. 

Även om de flesta på respondentens avdelning satt i lunchrummet så ansträngde sig inte de 

med hög status för att socialisera med de med lägre status. Respondenten berättar att de 

sträckte sig maximalt till att svara på direkta tilltal. 

 

Finns det en uttalad klädkod och följer alla den? Hur bemöts den som inte följer koden? 

Den föredetta anställda och den nyanställda anser att klädkoden är sträng och efterföljs noga. 

De är överens om att de som inte följer koden kan bli hemskickade för att byta kläder. Re-

spondenterna anger att kvinnor bör ha knälånga kjolar och kavaj, inte visa bh-band eller ha 

djupa urringningar. Vidare skall anställda inte ha jeans eller sneakers och män bör ha kostym. 

Den fast anställda berättar att denne trivs med klädkoden och menar att denne klär i sig rollen 

när denne tar på sig sina arbetskläder.  

 

Hur bemöttes du när du kom ny till kontoret?  

Den fast anställda berättar att denne fick ett varmt bemötande. Respondenten kom snabbt in i 

arbetet och fick ta ansvar. Vidare förklarar den fast anställda att Academic Work har väckt ett 

driv inom denne. Respondenten säger att alla nya medarbetare bemöts bra och blir en i gänget 

direkt. Den nyanställda respondenten anser också att denne fick ett bra bemötande och vidare 

berättar denne att det kommer att vara lätt att bemöta nya på samma trevliga sätt som denne 

själv blev bemött när denne började. På Academic Work är det är en stor personalomsättning 

och när det dyker nya ansikten försöker denne bemöta dem på samma trevliga sätt. Den före-

detta anställda berättar att denne bemöttes bra, fick en rundtur på kontoret och hälsade på alla 

på avdelningen. Respondenten fick även gå en veckas introduktionskurs för att komma in i 

företaget och dess kultur och klimat. 

 

Om du skulle beskriva företaget med fem ord, vilka skulle det vara? 
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Den fast anställda anger att utveckling, initiativtagande, motivation, effektivitet och glädje är 

ord som beskriver företaget väl. Den nyanställda beskriver Academic Work med orden: 

proffsigt, ungdomligt, roligt, drivet, och icke “jantelagiga“. Den föredetta anställda anser att 

tävlingsinriktat, resultatinriktat, konstlat, ungt och framgångsrikt är passande ord.  

 

Hur uppfattar du egenskaperna smart, hungrig och snabb, som företaget använder för 

att beskriva sig själva med på hemsidan? 

Den fast anställda anser att tänka smart står för utveckling och initiativtagande. Framåtanda 

och motivation är olika sätt att visa sig hungrig. Snabbheten ligger i att inte skjuta upp arbete. 

Den nyanställda respondenten tycker dessa egenskaper stämmer in på företagets mål. Målet är 

att alltid ha hundra procent fullständigt nöjda kunder. Respondenten anser att ”hungrig” hand-

lar om att vilja lära sig, och att vara driven handlar om att ha inställningen att vilja lära sig. 

Respondenten är medveten om att dessa ord skulle kunna stressa en medarbetare och ge en 

negativ effekt ifall det inte finns stöd från chefen. Respondenten upplevde detta själv till viss 

del i början. Respondenten upplevde att drivet fick motsatt effekt men nu känner denne sig 

istället sporrad av drivet som finns inom företagskulturen. Den föredetta anställda berättade 

att denne först trodde egenskaperna stod för att Academic Work var ett framgångsrikt företag 

som såg möjligheter. Efter att ha arbetat ett tag upplevde respondenten att dessa egenskaper 

dragits till sina extremer, och att man måste vara ”stöpt enligt en viss mall” för att passa in på 

företaget. 

 

Hur ska anställda vara för att passa in på Academic Work? 

Den fast anställda anser att anställda får vara på alla sätt så länge man är glad och trevlig. 

Både den fast anställda och den nyanställda anser att de flesta medarbetarna är mellan 20-35 

år. De är en homogengrupp med liknande bakgrund. De flesta är svenskar och har en utbild-

ning inom beteendevetenskap eller personalvetarprogrammet. En bakgrund inom serviceyrken 

är också vanlig. Den föredetta anställda anser att man ska vara ambitiös, smart och snabbtänkt 

för att passa in. Enligt denne får man inte vara för personlig och aldrig ha ”en dålig dag”.  

 

Har Academic Work några specifika värderingar som du kan urskilja? 

Den nyanställda respondenten berättar att på Academic Work känner sig alla anställda 

verkligen viktiga och inte längs ner i ”näringskedjan”. Som anställd så värdesätts du och får 

mycket tillbaka från företaget. Respondenten uppskattar att möten inte bara är till för cheferna 
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utan att alla deltar. Dessutom behöver medarbetarna aldrig vara rädda för att uttrycka sina 

idéer. Respondenten säger att denne skulle uppleva företaget mer som en sekt om det inte var 

för deras lyhördhet. Den föredetta anställda berättar att denne inte kan komma på några 

specifika värderingar men att denne fick papper på några av dessa när denne började på 

företaget. Respondenten anser att det snarare finns underliggande värderingar som att prestera 

och att jobba hårt och snabbt. Vidare säger denne att på Academic Work värderas ytliga saker, 

att till exempel visa för mycket av sin privatperson och vara jordnära uppskattas inte. 

 

4.4 Sammanställning av enkät 

är det första Ni kommer att tänka på? 

cademic Work   20  

we  

sulting  

orkers  

 stycken 

. Känner Ni till Academic Work? 

a    38 

  

t  tycken 

. Vilka tre ord kommer Ni att tänka på när Ni hör Academic Work? 

tudent    Flexibla 

omst 

1. Vilket bemanningsföretag för studenter 
 

A

Inget    13 

Manpo r  9  

Student Con  4  

Adecco    2 

Student & W  1 

Monster    1 

Totalt    50

 

2
 

J

Nej   12 

Total   50 s

 

 

3

 

S

CV    Extra ink
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Jobb   Inget speciellt  

lt  ildning 

anning  

ida 

gsföretag 

al  

tion  t 

nställning 

ant 

  igt 

.a Har Ni haft kontakt med företaget? 

a    18 

  

t  tycken 

.b Om ja, vilken kontakt har Ni haft? (mer än ett alternativ får fyllas i) 

alat med representant   6 

en ej registrerat CV 4 

. Har Ni en positiv bild av företaget?  

Konsu   Akademisk utb

Studentbem  Utbud 

Erfarenhet   Dyrt 

Extrajobb   Hems

Blå    Bemannin

Neutr   Moderna 

Kall    Seriöst 

Perfek   Utåtrikta

Kravfyllt    Pengar 

Stort    Arbete 

Mångsidigt   Deltidsa

Tråkiga jobb   Snabbt 

Ambitiöst   Enkelt 

Smart    I framk

Hungrig   Lättillgängl

 

 

4

 

J

Nej   20 

Total   38 s

 

4

 

T

Jobbat som konsult    1 

Registrerat CV på hemsidan   9 

Kollat annonser på hemsidan m

Varit på intervju    0 

 

5
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Av de 38 som kände till företaget: 

 

Ja    25 

  

j  

 stycken 

. Tycker Ni att Academic Work skiljer sig från andra bemanningsföretag med inriktning 

a   6 

j  

 stycken 

. Vilka egenskaper tror Ni är betydelsefulla för att få anställning på Academic Work? 

ramåt anda   Självständighet  

mpetens  

  

fika  

en  

t annat val 

ra bemanningsföre-

. Var skulle Ni helst vilja jobba? 

  16 

Nej   8 

Vet e   5 

Totalt    38

 

6

mot studenter? 

 

J

Nej    26 

Vet e   6 

Totalt    38

 

7

 

F

Vilja    Positiv  

Ambition   Social ko

Datorvana   Utbildning  

Organisation   Intresserad 

Studerande   Flexibel  

Engagerad   Inga speci

Bra CV    Akademisk exam

Flitigt    Att man inte har någo

Vet inte   Samma egenskaper som hos and

tag 

 

8

Samtliga enkäter: 

Academic Work  

Manpower Student    10 
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Student Consulting    5 

Maxkompetens    1 

Annat bemanningsföretag   1 

Inget     4 

Vet ej     12 

Totalt     50 stycken 

 

9. Tycker Ni att egenskaperna smart, hungrig och snabb går att associera med Academic 

 

Ja     19 

 

Work? Av de 38 som kände till företaget: 

Nej     16 

Vet ej     3 

Totalt     38 stycken 

31 

 



5 Analys 

5.1 Analys utifrån VCI modellen 

 

5.1.1 Företagskultur 

Enligt VCI modellen utgörs företagskultur av de anställdas gemensamma uppfattning om vil-

ka de är, och kan beskrivas som organisationens gemensamma ”vi känsla”. Finns en stark 

företagsidentitet delar de anställda grundläggande värderingar och mål. Det finns då en viss 

”anda” inom företaget som styr hur medarbetare agerar och för sig.  

 

Företagskulturen på Academic Work präglas av en mycket stark ”vi känsla”. Nyanställda får 

omedelbart ta del av företagets värderingar i den grundläggande introduktionskurs som hålls 

vid inskolningen. Välkomnandet är varmt och inbjudande och de nya medarbetarna får tidigt 

höra hur viktiga de är för företaget.  

 

En viktig utgångspunkt vid rekryteringen av nyanställda på Academic Work är att hitta perso-

ner med rätt mentala inställning. Tanken är att kunskap alltid går att samla på sig med tiden, 

medan rätt inställning är något unikt som föds ur personligheten. Academic Work vill ha en 

personalstyrka som besitter de rätta egenskaperna snarare än den rätta kunskapen. På ett tidigt 

stadium förklaras den anställdes roll i arbetsprocessen. Detta gör att den nyanställde förstår 

värdet av det arbete som ska utföras och förstår hur detta arbete bidrar till företaget som hel-

het. På detta sätt styrker man samarbetet och ”vi känslan” som är en så viktig del i företagets 

kultur. Företaget har en anda som präglas av positivism och energi.  

 

Genom ett öppet och varmt arbetsklimat blir fort nya medarbetare en i gänget och det finns en 

stark sammanhållning. Alla tar sig tid att hjälpa varandra och finnas till för att svara på frågor, 
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vilket underlättar för nyanställda att komma in i arbetet. En bidragande faktor till det positiva 

arbetsklimatet beror till stor del på att det utdelas mycket beröm. Det ingår i arbetsrutinerna 

att lyfta upp kollegor på möten för att uppmuntra arbetsgruppen till bättre prestationer. Det är 

inte på något sätt negativt att sticka ut och visa att man presterat bra.  

 

Den viktigaste egenskapen på Academic Work är att man är positiv. Det är ett krav att man 

ska sprida positiv energi till sina medarbetare. Detta arbetsklimat upplevs pressande och som 

en ytlig jargong för vissa. Att alltid vara glad kan uppfattas som ett konstlat beteende som inte 

tillåter människorna på arbetet att visa sina riktiga känslor och därmed sin personlighet. Kriti-

ken går så långt som till att beskriva Academic Works medarbetare som stöpta i en mall, där 

den påtvingade positiva attityden riskerar att göra arbetsklimatet konstlat. Enligt modellen 

tyder detta på att de gemensamma värderingarna är forcerade och därmed inte delas av de 

anställda på ett personligt plan utan bara på ytan för att passa in i arbetsgruppen. Detta är ten-

denser som kan komma att försvaga företagskulturen på lång sikt enligt VCI modellen.  

 

Det faktum att arbetsgruppen är mycket homogen är på många sätt en styrka eftersom ”vi 

känslan” och identifikationen med företaget blir stor. Den homogena arbetsgruppen kan också 

komma att bli en svaghet eftersom företaget går miste om nya tanke- och arbetssätt som en 

heterogen arbetsgrupp kan bidra med. Eftersom företaget har en mycket smal personalprofil är 

det en förutsättning att man är lik resten av arbetsgruppen för att trivas på arbetsplatsen. De 

som faller utanför normen kan snabbt komma att vantrivas och lämna arbetsplatsen. Häri lig-

ger en risk att förlora bra medarbetare och värdefull kunskap som på lång sikt kan ge en för-

sämrad företagskultur. 

 

5.1.2 Vision 

En stark företagskultur gör det enligt VCI modellen lättare för ledningen att motivera sina 

anställda att uppfylla företagets mål. När företagskulturen är väl förenad med företagets vi-

sion kommer ledningens mål att delas av de anställda på ett personligt plan och kreativiteten 

och arbetsmotivationen ökar.  
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Arbetet är på Academic Work är mycket målfokuserat och medarbetarna är tävlingsinriktade i 

sina arbetsprestationer. Det finns ett driv i arbetsgruppen som sporrar medarbetarna till bättre 

prestationer. Företagets motto är att vara smarta, snabba och hungriga. Dessa ledord kommu-

niceras ut effektivt både externt men mest internt. Medarbetarna är väl införstådda med or-

dens innebörd och kan stå bakom dessa. Arbetet som utförs kännetecknas av stor konkurrens. 

Strävan mot mottot att vara snabb, smart och hungrig har i vissa fall resulterat i en känsla av 

otillräcklighet. Ordens betydelse återspeglas nästan på ett hätskt sätt och upplevs från vissa 

håll ha gott över styr. Konkurrensen på företaget fungerar som en motiverande faktor i de fall 

då det finns ett stort stöd från den anställdes närmsta chef. I vissa fall då chefens stöd inte 

räcker till har målfokuseringen fått en negativ effekt. Istället för att motivera och driva på den 

anställde mot uppsatta mål har arbetsklimatet upplevts som pressande och mödosamt och ar-

betsinsatserna inte tillräckliga. När företagskulturen på detta sätt försämras påverkar det enligt 

VCI modellen företagets vision på ett negativt sätt. Medarbetarna tappar motivationen att ar-

beta mot ledningen mål och också kreativiteten i arbetet. Jobbar man aktivt mot sina mål 

uppmärksammas detta och alla får i allmänhet chansen att avancera. Alla får utrymme att ut-

vecklas och får möjligheten att åta sig utmanande uppgifter. Vissa medarbetare har blivit mer 

drivna sedan de börjat på företaget och har en vilja att utvecklas och avancera. Andra har upp-

levt konkurrensen som enbart negativ. Hela företaget andas positivism och medarbetarna ”le-

ver” Academic Work. Det vill säga arbetet tas på mycket stort allvar och företagets värdering-

ar delas av medarbetarnas personliga värderingar. Detta visar återigen på en stark vi-känsla 

och en vision som hänger samman med företagskulturen. Medarbetarna tycker att företaget är 

välorganiserat och välstrukturerat vilket gör att det är lättare att utföra sina arbetsuppgifter. 

Det faktum att de flesta trivs bra gör att de kan utföra ett bra jobb. Eftersom arbetet går ut på 

att hitta konsulter som ska passa för en specifik tjänst är det nödvändigt att personen som re-

kryterar vet vad det innebär att trivas på sin arbetsplats. Företaget anordnar aktiviteter för sina 

anställda som skall stärka arbetsgruppen och visa på uppskattning. Motivationsresor, julfester 

och sommarfester är några exempel på hur företaget försöker uppmuntra och motivera.  

 

Academic Works vision är att bli världens största bemanningsföretag för studenter och unga 

akademiker. Missionen är att hjälpa studenter och unga akademiker till jobb. De vill uppfattas 

som det bästa sättet att få jobb och även som den bästa arbetsgivaren. De strävar efter att 

rekrytera snabbare, smartare och hungrigare människor och försöker anställa personer med 

dessa egenskaper. Dessa tre nyckelord är mycket viktiga inslag i företagets vision. Det finns 
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en ständig strävan efter att utveckla dessa egenskaper även hos de medarbetare som jobbar på 

kontoret. Ledningen är duktig på att inspirera och kommunicera ut visionen till alla på 

företaget. Medvetenheten hos personalen om företagets vision är fullständig och väl 

sammanlänkad med företagskulturen. 

 

5.1.3 Image 

Företagets image är nära kopplat till dess identitet enligt VCI modellen. Vidare menar Hatch 

och Schultz att det krävs stor medvetenhet om vad externa intressenter tycker om företaget för 

att uppehålla en stark företagsidentitet. Är den image som uppfattas av intressenter utanför 

företaget en rättvis spegling av företaget har det en stark identitet.  

Academic Work upplever att det finns mycket stor kännedom om företaget som är störst i 

Sverige på bemannig av studenter. De känner därmed inte att de måste lägga ner allt för stora 

resurser på att sälja in företaget hos studenter och unga akademiker eftersom de flesta redan 

känner till företaget. Enligt enkätresultaten är kännedomen om Academic Work inte fullstän-

dig och många studenter saknar kunskap om företaget. Ett antal studenter har aldrig hört talas 

om företaget och enkäten visade att många lättare associerar bemanningsbranschen för uthyr-

ning av studenter med andra företag. Företaget brister i detta avseende i att vara lyhört. 

För att uppehålla en god relation med de företag som anlitar Academic Work, besöker rekry-

terarna regelbundet arbetsplatserna dit konsulterna är uthyrda. Dessutom försöker Academic 

Work ofta synas ute på campus och marknadsföra sig på olika sätt. Företaget är väl medvetet 

om hur viktigt det är att alla parter är nöjda. Det gäller att kunden är tillfredställd med konsul-

ternas arbetsinsatser och att konsulterna trivs på företaget på vilka de är uthyrda. De är med-

vetna om att det är svårare att kommunicera ut företagets kultur och värderingar till anställda 

som inte befinner sig på kontoret utan jobbar som uthyrd personal på andra företag. För att 

förbättra sitt anseende som företag hålls aktiviteter som till exempel konsultkvällar, fika och 

julbord för företagets konsulter. Academic Work jobbar aktivt och är duktiga på att lyssna på 

vad kunderna tycker om företagets arbete. Likaså är de måna om att lyssna på sina konsulter 

och få dessa att trivas. Däremot är de inte lika duktiga på att lyssna till studenternas tankar om 

företaget, det vill säga de blivande konsulternas. 
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Även om det för tillfället finns en relativt stark kännedom om företaget kan de inte sluta 

arbeta med marknadsföring. För att undvika en fragmentering är det enligt VCI modellen 

viktigt att Academic Work ständigt lyssnar och anpassa sig till vad studenter tycker om 

företaget och inte bara fokuserar på konsulter och kundföretag. Enligt VCI modellen är det 

viktigt att företaget är lyhört för vad aktörer utanför företaget tycker, då en alldeles för 

dominant självbild kan komma att skapa en negativ och narcissistisk syn på företaget. Det 

påpekas ofta internt att Academic Work är bättre än andra företag i branschen och att det 

resultatmässigt går mycket bra. Det finns en stor självsäkerhet inom företaget och visionen att 

bli störst i världen inom sin bransch är ingenting som företaget är blyga med att uttala. 

Självbilden på Academic Work är därför något dominant och har tendenser till att bli 

narcissistisk. Samtidigt är det enligt modellen viktigt att inte låta sig påverkas för mycket av 

vad kunder och konsumenter har att säga då identiteten kan bli svag och osäker, något som 

företaget inte verkar riskera i dagsläget. 

5.2 Analys utifrån OIC modellen 

Enligt OIC modellen så hör företagets identitet och medarbetarnas individuella identitet stark 

ihop. Människor identifierar sig med organisationen om det finns en överensstämmelse mel-

r.  

 

inställning är något unikt som föds 

r personligheten. Academic Work vill ha en personalstyrka som besitter de rätta 

lan företagets egenskaper och personens egenskape

En viktig utgångspunkt vid rekryteringen av nyanställda på Academic Work är att hitta 

personer med rätt mentala inställning och de rätta personliga egenskaperna. Tanken är att 

kunskap alltid går att samla på sig med tiden, medan rätt 

u

egenskaperna snarare än den rätta kunskapen. På detta vis har företaget lyckats skapa en 

arbetsgrupp som på de flesta plan delar sina personliga egenskaper med sina kollegor och 

företaget. Resultatet är att de anställda på Academic Work är en mycket homogen grupp. De 

anställda är ungefär lika gamla, de flesta har svensk bakgrund och föräldrar med en högre 

utbildning. Själva har de ofta läst personalvetarprogrammet eller studerat beteendevetenskap. 

Vidare har flertalet erfarenhet inom servicebranschen och har varit utomlands under 

studieperioden. De flesta är mycket utåtriktade i sin personlighet, har ett effektivitetstänk, 

jobbar hårt och ligger i fas med sina arbetsuppgifter. Det uppskattas inte om man är lat och 

har en tendens att skjuta fram saker. Man får aldrig vara otrevlig, sur eller visa missnöje. Alla 
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dessa egenskaper stämmer överens med företagets vision och även med den bild som 

företaget vill uppvisa till externa intressenter.  

 

Ett resultat av denna rekryteringsprocess är att företaget har lyckats skapa en arbetsgrupp som 

är en återspegling av företagets önskade identitet, som beskrivet i OIC modellen. Vidare me-

nar OIC modellen att människor i högre grad identifierar sig med företaget om företagets 

entitet är attraktiv och även att en attraktiv företagsidentitet ger anställda själförtroende, 

t ingår i företagskulturen att betona att Academic Work är bäst i sin bransch. 

tabiliteten och tydligheten är dock inte lika stor som självförtroendet. Målfokuseringen och 

öretagets externa marknadsföring är enligt modellen för tjänstemarknadsföring det sätt som 

företaget når ut till sin målgrupp.  

enter och 

 och via hemsidan är Academic Work relativt duktiga på 

tt marknadsföra sig externt till studenter och nyutexaminerade. Academic Work använder sig 

id

stabilitet och tydlighet. På Academic Work kan man tydligt se dessa tendenser. Arbetet tas på 

mycket stort allvar och företagets värderingar delas av medarbetarna på ett personligt plan. 

Man kan säga att de anställda ”lever” Academic Work och har en hög grad av identifikation 

med företaget.  

 

De anställda på företaget tror att nya konsulter attraheras att söka till Academic Work efter-

som det uppfattas som en rolig arbetsplats. Medarbetarna är mycket stolta över att arbeta på 

företaget och de

S

den stora konkurrensen ger de anställda en instabil tillvaro på arbetet. Det hårda klimatet in-

bringar en viss osäkerhet som kan göra företagsidentiteten mindre attraktiv och därmed göra 

det svårare för medarbetarna att identifiera sig med företaget. 

 

5.3 Analys utifrån tjänstemarknadsföringsmodellen 

F

 

Academic Works externa marknadsföring är anpassad för att nå ut till stud

nyexaminerade, men även till kundföretag som tar in konsulter från företaget. Genom att 

marknadsföra sig själva på campus

a

av studentrepresentanter ute på campus för att locka studenter till att registrera sina CV:n. 

Studenterna lockas med erbjudanden om att ett extra jobb via Academic Work inte bara är en 

bra språngbräda mot framtiden utan även ett sätt att tjäna lite extra pengar vid sidan om 
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studierna. Academic Works hemsida är lättöverskådlig ser professionell ut med enkla linjer 

och ett färgval som matchar deras logotyp samt bilder av unga och vackra män och kvinnor 

från olika nationaliteter som gör sidan attraktiv för sin målgrupp. Företaget satsar på att sticka 

ut och inte bara vara ett ytterligare bemanningsföretag på marknaden.  

 

De arbetar för att framstå som snabba, smarta och hungriga i hopp om att dra till sig konsulter 

med dessa egenskaper. Inom företaget har man stor tillit till att företagets profilering når ut till 

kundgruppen. Enkätresultaten visar dock att den externa marknadsföringen går att förbättra då 

ånga studenter saknar kännedom om företaget samt den bild företaget vill förmedla externt. 

l som inom företaget. Enkäten visar att studenter saknar känne-

om om att företaget arbetar enligt detta motto och att de rekryterar studenter med dessa för-

sidan 

år det att läsa kommentarer från vad tidigare kunder sagt om samarbetet med Academic 

m

Medarbetarna på företaget tror sig inte behöva lägga ner så mycket resurser för att öka sin 

kännedom på marknaden utan säger att de allra flesta redan känner till företaget. I denna 

aspekt brister företaget i sin externa marknadsföring enligt tjänstemarknadsföringsmodellen. 

Även om företaget är duktigt inom området får de inte lägga sig till ro och lita för mycket på 

att det finns en tillräcklig kännedom bland studenter om företaget, utan ständigt jobba aktivt 

för att nå ut till nya kunder.  

 

Företaget arbetar enligt mottot att vara snabba, smarta och hungriga och vill rekrytera konsul-

ter med dessa kvalifikationer. I den externa marknadsföringen försöker företaget förmedla 

detta men lyckas inte lika vä

d

mågor. Företaget bör bli mer lyhört inför detta ifall de ska kunna attrahera rätt konsulter och 

lyckas förmedla rätt bild av företaget.  

 

Inom den externa marknadsföringen mot kundföretagen är företaget skickligt. Företaget har 

också en ”100 % nöjd kund” policy som presenteras på hemsidan. Där understryks att Aca-

demic Work är ett flexibelt företag som anpassar sig för kunders olika behov. På hem

g

Work. Företaget värdesätter en hög flexibilitet och lyhördhet gentemot sina kunder för att 

kunna uppnå policyn. Genom att besöka kunderna ofta visar de på engagemang. I rekryte-

ringsprocessen visar de även kunderna hur viktiga de är för företaget genom en tät kommuni-

kation mellan konsultcheferna och kundföretaget. Den professionella framtoningen stärks av 

den strikta klädkoden som alla följer.  

 

38 

 



Enligt tjänstemarknadsföringsmodellen är den interna marknadsföringen det sätt som 

ledningen och företaget motiverar och engagerar sina anställda.  

 

På Academic Work anser de att ”en glad rekryterare” presterar bättre. Om anställda inte trivs 

etet går ut på att hitta kon-

ulter som ska passa för en specifik tjänst är det nödvändigt att personen som rekryterar vet 

å Academic Work sköts den interaktiva marknadsföringen i första hand av säljarna och re-

ntakt som sker mellan företaget och kunden 

id tillsättningar. De anställda är väl medvetna om policyn ”100 % nöjda kunder” och är nå-

kan de inte heller utföra ett bra arbete vid rekryteringen. Det är viktigt att man trivs på företa-

get eftersom man annars inte kan utföra ett bra jobb. Eftersom arb

s

vad det innebär att trivas på sin arbetsplats. Academic Work är skickliga på sin interna mark-

nadsföring och har lyckats skapa en arbetsgrupp som på ett personligt plan delar företagets 

värderingar. Genom att skapa en stark sammanhållning i gruppen är det lättare för företaget 

att motivera och engagera. Den interna marknadsföringen stärks av att cheferna är lätta att 

kommunicera med och medverkar på kundmöten för att kunna ge konstruktiv kritik. Vidare 

motiverar cheferna sina anställda med mål i det dagliga arbetet och tar med dem på konferens-

resor och liknande för att höja andan och inspirera till bättre arbetsprestationer. Målfokusering 

är ett sätt att sporra anställda att prestera bättre och kämpa för nöjdare kunder. Det finns dock 

anställda som anser att det saknas stöd internt och att det hårda arbetsklimatet inte motiverar 

utan leder till en hets och en känsla av otillräcklighet. 

 

Den interaktiva marknadsföringen är enligt tjänstemarknadsföringen den kommunikation som 

sker i mötet mellan kunden och tjänstemannen.  

 

P

kryterarna och fungerar väl. Säljarna sköter ofta det första mötet och rekryterarna de mer 

långtgående relationerna som skapas av den ko

v

got de jobbar aktivt för att uppnå. I den interaktiva marknadsföringen spelar konsulterna en 

stor roll eftersom det är dem som företräder Academic Work ute hos deras kunder. Dessa om-

ständigheter kan göra det problematiskt för företaget att uppehålla en god interaktiv mark-

nadsföring, men Academic Work är duktiga på att hantera denna situation. Det ligger i Aca-

demic Works intresse att hålla konsulterna nöjda och se till att allt fungerar väl ute hos kund-

företagen. Företaget kontrollerar detta genom att anordna olika konsultträffar och utvecklings-

samtal där de ser till att konsulterna trivs och presterar bra.  
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Affärsidén om att bli Sveriges största bemanningsföretag för studenter förmedlas väl till 

personalen. Ledningens mål är klara och alla inom företaget känner till och står bakom dessa. 

Alla är även medvetna om betydelsen och innebörden av nyckelorden smarta, snabba och 

ungriga och arbetar hela tiden för att uppfylla dessa krav.  

niceras ut väl genom den interna 

arknadsföringen och har skapat en vinnaranda och gemenskap som är mycket stark.  

h

 

På Academic Work har man lyckats genomföra sin personalidé mycket framgångsrikt. Före-

taget har lyckats skapa en personalstyrka som delar företagets värderingar och normer och 

som aktivt jobbar mot ledningens mål. Personalidén kommu

m
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6 Resultat 

6.1 Företagsidentitet 

Denna studie visar att företagsidentiteten på Academic Work är mycket stark.  

 

– Image, vision och företagskultur är nära sammanlänkade och ger företaget en stark 

identitet 

– Arbetsgruppen identifierar sig väl med företagets identitet och delar på ett personligt 

plan företagets normer och värderingar 

– Företaget lyckas kommunicera ut sin affärsidé och personalidé effektivt genom den 

externa, interna och interaktiva marknadsföringen.  

 

6.2 Rekommendationer 

Företagsidentiteten är stark på Academic Work, men ett antal rekommendationer kan ändå ges 

för att stärka företagsidentiteten ytterligare. 

 

– Var uppmärksam på att arbetsklimatet inte blir konstlat då det kan leda till att 

medarbetarnas värderingar endast delas med företaget på ett ytligt plan endast för att 

passa in i arbetsgruppen. 

– Skapa en mer heterogen arbetsgrupp som kan bidra med nya tanke- och arbetssätt. 

Med en bredare personalprofil förhindras att anställda som faller utanför den rådande 

normen vantrivs och lämnar företaget. 

– Utbilda chefer i hur de kan stötta sin personal, eftersom det krävs stort stöd i en 

arbetsprocess som kännetecknas av hård konkurrens. 
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– Bli mer mottaglig för vad studenter tycker om företaget, eftersom kännedomen om 

företaget inte är fullständig inom denna grupp. 

– Fortsätt utveckla den externa marknadsföringen, eftersom det finns en risk i att falla 

till ro i tanken om att företaget är väletablerat på marknaden.  

– Skapa ett tryggare arbetsklimat, eftersom en otrygg arbetsplats kan resultera i att 

anställda tappar motivationen att arbeta mot ledningens mål. Företagsidentiteten 

riskerar även att blir mindre attraktiv på en arbetsplats med otryggt arbetsklimat vilket 

kan leda till att anställda slutar och viktig kompetens lämnar företaget.  

– Identifiera företagets svagheter och inte bara styrkor så att företagets självbild blir en 

sann spegling av verkligheten. Detta för att förhindra en narcissistisk image bland 

externa intressenter.  
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7 Slutsats 

Ett företag bör arbeta för att ha en stark företagskultur där medarbetarna på ett personligt plan 

delar företagets normer och värderingar. Företag bör försöka skapa en stark sammanhållning 

och en ”vi känsla” inom arbetsgruppen för att bygga en stark identitet. Ledningen bör även 

arbeta aktivt för att motivera de anställda att jobba mot företagets mål, vilket förenklas i de 

fall då företagskulturen på arbetsplatsen är stark. Företaget bör arbeta för att bygga upp en 

effektiv intern marknadsföringen, där ledningen genom denna kommunikationskanal kan nå 

ut med sitt budskap till sina anställda. Företaget bör vara lyhört för hur externa intressenter ser 

på företagets image av varumärket. Företaget måste därför vara öppen för sina egna styrkor 

och svagheter och uppfatta sig själva på ett sätt som stämmer överens med verkligheten. 

Eftersom företaget verkar inom en föränderlig värld, medför det att förutsättningarna ständigt 

förändras. Företaget bör därför ständigt rannsaka sig själva och bibehålla en rättvis självbild 

eftersom det då underlättar den externa marknadsföringen till kunder. Marknadsföringen 

riskerar då inte att bli missriktad utan blir istället effektiv. Har företaget lyckats bygga upp en 

motiverad arbetsgrupp som arbetar enligt företagets värderingar och policies, underlättar det 

för företagets interaktiva marknadsföring. Mötet mellan anställd och kund blir professionellt 

och ger nöjda kunder. Dessa sätt att arbeta inom ett företag bidrar var för sig till att stärka 

företagets identitet och ger en stark image för varumärket. 
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8 Diskussion 

Academic Work visar på en mycket stark företagsidentitet och en stark image för varumärket. 

Författarna ser till företagets mognadsaspekt och frågar sig om företaget på lång sikt kommer 

att kunna upprätthålla sin starka identitet. Företaget är ungt och växer mycket snabbt och sak-

nar den erfarenhet och stabilitet som äldre väletablerade företag som varit länge i branschen 

har.  

 

Företaget har en ung personalstyrka som tillåter en hård behandling. Arbetsklimatet är tufft 

och mycket krävs av personalen. Som läget är nu är företaget beroende av dessa hårda insat-

ser, men hur kommer företaget att klara sig på långsikt ifall personalen inte tas ordentligt om-

hand?  

 

En annan fråga som författarna ställer sig är hur företaget kommer att klara sig genom den 

lågkonjunktur som nyligen slagit till. Academic Work har byggt upp ett starkt självförtroende 

och har hämtat mycket motivation och energi ur det faktum att företaget har haft stora fram-

gångar inom branschen. Kommer Academic Work klara av att fortsätta motivera sin personal 

under svårare tider ifall självförtroendet försvinner. Hur kommer medarbetarnas arbete att 

fortgå i en sämre ekonomisk situation där moroten försvinner och endast piskan återstår?  

 

8.1 Vidare forskning 

Då uppsatsen är en fallstudie av ett företag som verkar inom en föränderlig omgivning finns 

det utrymme för mycket fortsatt forskning. Andra branscher än bemanningsbranschen skulle 

kunna studeras. Studien skulle kunna inkludera fler företag och företag från olika branscher 

skulle också kunna studeras för att ge djupare kunskap inom området. 
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8.2 Kritisk insikt 

 

Kritik kan riktas mot uppsatsens metodutformning. Hade metoden haft en annan utformning 

kunde uppsatsens resultat och slutsats möjligen ha sett annorlunda ut. Det är möjligt att tid-

punkten för undersökningen kan ha påverkat respondenternas svar. Idag ser situationen kärva-

re ut för företaget i och med att vi nu befinner oss i en lågkonjunktur. Respondenternas svar 

skulle troligtvis färgas av den ekonomiska situationen som företaget upplever ifall intervjuer-

na hade genomförts idag. Det finns även en risk att den bandupptagning som skedde vid in-

tervjuerna kan ha påverkat respondenterna på ett hämmande sätt. Intervjuarens inverkan är 

även svår att bedöma. Till exempel kan oavsiktlig betoning av ord eller andra språkliga nyan-

ser ha påverkat respondenten. 

 

Gällande enkäterna finns det en risk för att enskilda respondenter kan ha påverkat varandra de 

gånger enkäterna delats ut till hela grupper. Närvaron av den som delat ut enkäten kan även ha 

haft en negativ och hämmande påverkan. Det faktum att Academic Work omnämns i början 

av enkäten kan omedvetet ha influerat respondenterna vad gällande svarsalternativen. I och 

med att respondenten har fokus på Academic Work är det möjligt att svaren färgas av dennes 

mentala inställning. Detta bör inte ha påverka svaren i alltför stor utsträckning då även andra 

bemanningsföretag angavs bland svarsalternativen. Vidare kunde resultatet ha sett annorlunda 

ut i fall att enkäten hade delats ut på fler skolor runt om i landet. Detta hade dock kunna leda 

till en annan problematik, då många av de alternativ på bemanningsföretag som angavs i en-

käten endast finns representerade i storstäder så som Stockholm, Göteborg och Malmö.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Frågor till respondenterna 

1. Hur länge har du jobbat på Academic Work 

2. Trivs du? 

3. Hur vill ni på Academic Work uppfattas av studenter? 

4. Hur tror du att Academic Work uppfattas av studenter? 

5. Varför tror du att Academic Work uppfattas som det gör?  

6. Vad har företaget för vision? 

7. Upplever du att företaget har en speciell ”anda”?  

8. Vilken typ av beteende uppskattas på Academic Work, och vilket typ beteende 

uppskattas inte? (Utåtriktat, frispråkigt, skämtsamt eller avvaktande, stelt, konservativt 

osv?) 

9. Socialiserar alla medarbetare med varandra oavsett jobbtitel? (Tex. lunch, fika, 

afterwork, firmafest) 

10. Hur hälsar man på varandra på Academic Work? Hälsar man likadant på alla?  

11. Finns det en uttalad klädkod och följer alla den? Hur bemöts den som inte följer 

koden? 

12. Hur bemöter du nya medarbetare som börjar på kontoret?  

13. Hur bemöttes du när du kom ny till kontoret?  

14. Om du skulle beskriva företaget med fem ord, vilka skulle det vara? 

15. Hur uppfattar du egenskaperna smart, hungrig och snabb, som företaget använder för 

att beskriva sig själva med på hemsidan? 

16. Hur ska man vara för att passa in på Academic Work? 

17. Har Academic Work några specifika värderingar som du kan urskilja? 
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Bilaga 2 – Frågor till studenter 

Hej, vi är två tjejer som skriver en kandidatuppsats inom företagsekonomi med inriktning mot 
ledarskap. Vi vore väldigt tacksamma om Ni kunde avvara några minuter för att fylla i denna 
korta enkät. 
 

1. Vilket bemanningsföretag för studenter är det första Ni kommer att tänka på? 

_____________________________________________________________________      

2. Känner Ni till Academic Work? 
 Ja   Nej  
 

3. Vilka tre ord kommer Ni att tänka på när Ni hör Academic Work? 

_____________________________________________________________________      

4. Har Ni haft kontakt med företaget?  
 Ja   Nej  
 

Om ja, vilken kontakt har Ni haft? (mer än ett alternativ får fyllas i) 
 Talat med en representant    Jobbat som konsult  
 Registrerat CV på hemsidan    Kollat jobbannonser men ej registrerat CV 
 Varit på intervju  
 

5. Har Ni en positiv bild av företaget? 
 Ja  Nej     Varken eller 
 

6. Tycker Ni att Academic Work skiljer sig från andra bemanningsföretag med inriktning 
mot studenter? 

 Ja  Nej     Vet ej 
Om ja, på vilket sätt? 
_____________________________________________________________________      

7. Vilka egenskaper tror Ni är betydelsefulla för att få anställning på Academic Work? 

_____________________________________________________________________        

8. Var skulle Ni helst vilja jobba?  
 

 Student Consulting  Manpower Student  
 Academic Work   Maxkompetens  
 Student&Workers   Annat bemanningsföretag: ___________________ 
 

9. Tycker Ni att egenskaperna smart, hungrig och snabb går att associera med Academic 
Work? 

 Ja   Nej     Vet ej 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 – Intervjuer 

Intervju med den fast anställda 

 

Hur länge har du jobbat på Academic Work?  

Respondenten har jobbat i ett och ett halvt år på Academic Work. Första året jobbade denne 

som assistent och sedan som heltidsanställd från och med i maj. Respondenten blev förfrågad 

om arbete som rekryteringschef för inte alls länge sedan.  

 

Trivs du?  

Respondenten trivs där mycket bra och hämtar mycket av sin energi från jobbet. När respon-

denten kommer hem känner denne sig utmattad, men samtidigt full av energi. När responden-

ten dag ett klev in på jobbet fick denne en känsla i kroppen. Denna känsla har hållit i sig se-

dan dess och respondenten tror att alla på företaget känner likadant.  

 

Hur vill ni på Academic Work uppfattas av studenter? 

Academic Work vill uppfattas som den bästa möjligheten att få jobb och vill ses som den bäs-

ta arbetsgivaren på marknaden. Ambitionen är att företagskulturen ska nå ut, men responden-

ten medger samtidigt att det är svårare att föra ut kulturen till konsulterna som inte befinner 

sig inom Academic Works lokaler. 

 

Hur tror du att Academic Work uppfattas av studenter? 

Respondenten anser att det finns en stor kännedom om Academic Work som är störst i Sverige 

på bemanning av studenter.  

 

Varför tror du att Academic Work uppfattas som det gör?  

Anledningen till att de uppfattas som de gör är för att de syns mycket ute på campus och 

genom sin reklam (hade en radioreklam för inte så länge sedan). Företaget vill förmedla en 

positiv bild som attraherar snabbare, smartare och hungrigare människor. De vill att studenter 

ska värdera ett arbete på Academic Work högt och att få ett jobb genom Academic Work ska 

värderas högt. För att uppehålla en god relation är rekryterarna ute hos kunderna och hälsar 

på. De kollar hur det går för konsulterna med sina arbetsuppgifter och om företagen är nöjda 
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med arbetsinsatserna. De bjuder även konsulterna på glass och har konsultkvällar och fika. 

Academic Work bjuder även sina konsulter på julbord och glögg.  

 

Vad har företaget för vision? 

Visionen är att bli störst i världen och missionen är att hjälpa studenter och unga akademiker 

till jobb. Medarbetarna jobbar aktivt mot målen och ledningen är duktig på att ställa upp mål 

och inspirera. Omsättningsmål och bättre kund tillfredställelse är exempel på mål som företa-

get arbetar aktivt mot. De vinner sin konkurrenskraft genom att ha ett tätt samarbete där de 

lyssnar på kunden. Det är viktigt att vara flexibel och kunna anpassa sig till kundernas behov 

genom olika konjunkturcykler. Företaget sätter sådana mål som är motiverande, men som går 

att uppfylla. Det är viktigt även att synas mycket ute hos kunderna och på så sätt behålla en 

god relation. 

 

Upplever du att företaget har en speciell ”anda”?  

Det finns en speciell anda på företaget. Hela företaget andas positivitet och alla lever Acade-

mic Work. Ingen är otrevlig utan alla är vänliga och håller ihop. Det är stor konkurrens, men 

det är en positiv konkurrens. Det finns en möjlighet för alla att utvecklas vilket gör att det inte 

blir någon avundsjuka. Får någon en möjlighet till en utmanande uppgift så finns det fortfa-

rande möjlighet för någon annan att göra samma sak inom ett annat område. Detta gör att det 

inte finns någon avundsjuka utan alla unnar varandra framgång. Medarbetarna hjälper varand-

ra och är glad för varandras skull. Stämningen är sporrande men inte präglad av avundsjuka. 

Chefen lyssnar aktivt på samtal och medverkar vid kundträffar och ger under dessa tillfällen 

konstruktiv kritik. Denna fingervisning upplevs som bra eftersom det hjälper anställda att 

göra rätt nästa gång. Kollegorna lyfter fram varandra på möten för att uppmuntra alla i arbets-

gruppen.  

 

Vilken typ av beteende uppskattas på Academic Work, och vilket typ beteende uppskattas 

inte? (Utåtriktat, frispråkigt, skämtsamt eller avvaktande, stelt, konservativt osv.?) 

Det är ett krav att sprida positiv energi omkring sig och dessa egenskaper ingår i arbetsbe-

skrivningen och präglar företagsklimatet. Självklart har alla dåliga dagar ibland. Vad som inte 

uppskattas är en avsaknad av effektivitetstänk, eller om medarbetaren skjuter fram saker, är 

sur och otrevlig. En del tar för sig mycket medan andra är blyga, men allt är okej så länge alla 

är positiva.  
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Socialiserar alla medarbetare med varandra oavsett titel? (Lunch, fika, afterwork, firmafest) 

Hur hälsar man på varandra på Academic Work? Hälsar man likadant på alla? 

Alla socialiserar och pratar öppet med varandra oavsett om medarbetaren är chef eller an-

ställd. Likaså hälsar alla positivt och glatt på varandra. Ifall någon inte hälsar glatt så kollar 

folk om allt är bra. Vd: n var själv student när han startade företaget så det finns ingen uttalad 

maktdistans mellan honom och medarbetarna. Medarbetarna socialiserar med varandra genom 

aktiviteter som afterwork, gemensam frukost och promenader. Det finns en festkommitté som 

ordnar aktiviteter, men personalen tar även eget initiativ till att umgås. Medarbetarna umgås 

gärna med varandra, eftersom de har mycket gemensamt. På företagets konferensresor moti-

veras och belönas de anställda. Respondenten tycker dessa är extremt roliga och stärkande för 

gruppen. Alla är laddade när de kommer hem. I övrigt anordnas sommarfester och julfester. 

 

Finns det en uttalad klädkod och följer alla den? Hur bemöts den som inte följer koden? 

Klädkoden är strikt och efterföljs noga. De med chefsposition har mer strikt klädkod än de 

studenter som jobbar extra. Har någon opassande kläder på sig får denne gå hem och byta, 

alternativt ta av sig. Ett tillrättavisande av kläder förekommer, men sker inte på ett surt sätt. 

Sneakers, djupa urringningar, bh band som syns och jeans är exempel på kläder som inte ac-

cepteras. Istället bör den anställde ha knälånga kjolar, skjorta och kostym för killar. Detta 

tycker respondenten är bra, eftersom denne på detta sätt klär sig in i rollen.  

 

Hur bemöttes du när du kom ny till kontoret?  

Respondenten fick ett jätte bra och varmt bemötande. Alla tog sig tid och tar fortfarande sig 

tid. Respondenten fick tidigt mycket ansvar och fick jobba för en av cheferna direkt och blev 

väldigt bra bemött. Företaget är bra på att lyssna på idéer och tankar. Respondenten upplever 

att denne har blivit målinriktad av att jobba på Academic Work.  

 

Vidare hävdar denne att alla nya medarbetare bemöts bra och blir en i gänget direkt. Det ut-

värderas också under tiden hur alla trivs. Generellt så anpassar sig gruppen snabbt till nya 

personer och det är en självklarhet att bemöta på detta sätt. Det finns en mycket stark ”vi 

känsla” på kontoret. 

 

Om du skulle beskriva företaget med fem ord, vilka skulle det vara? 
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Utveckling, initiativtagande, motivation, effektivitet och glädje. 

 

Hur uppfattar du egenskaperna smart, hungrig och snabb, som företaget använder för att be-

skriva sig själva med på hemsidan? 

Att tänka smart kopplar respondenten ihop med utveckling och initiativtagande. Effektivt ar-

bete och förmågan att inte skjuta upp något till imorgon som kan göras idag är det samma som 

att vara snabb. Framåtanda och motivation är olika sätt att visa sig hungrig. 

 

Hur ska anställda vara för att passa in på Academic Work? 

Anställda får vara på alla sätt så länge man är glad och trevlig. Åldern på medarbetarna är 25 

till 35 vilket gör företaget väldigt ungt. De flesta medarbetarna har stor karaktär, syns och står 

ut. De flesta har liknande bakgrund. De är akademiker själva och kommer från familjer med 

akademisk bakgrund. Många har varit utomlands och jobbat inom sälj där de har fått kundfo-

kus. Ett businesstänk är vanligt och majoriteten har läst personalvetareprogrammet eller pro-

gram inom beteendevetenskap.  

 

Intervju med nyanställd  

 

Hur länge har du jobbat på Academic Work?  

Respondenten är nyanställd och har jobbat ungefär en månad. 

 

Hur bemöttes du när du kom ny till kontoret?  

Respondenten blev mysigt bemött och tycker att det är en härlig stämning på kontoret. Re-

spondenten gick en introduktionskurs tillsammans med cirka 15 andra nyanställda med sam-

ma roll som rekrytering assistent. 

Uttrycker att det var ”skit mysigt” med en grundlig genomgång av företagskulturen. På 

introduktionskursen uttrycktes att det inte var någon slump att just denne och dessa 15 var 

anställda. Vd:n medverkade vid kursen som var inriktad på företagskulturen. Det förmedlade

tydligt att rätt mentalinställning är det som värdesätts högst hos den nyanställde på Academ

Work. Kunskap kan komma efterhand, men aldrig rätt mentala inställning. Med rätt 

inställning kan man utveckla andra färdigheter med tiden. Respondenten tyckte det kändes 

roligt och välkomnande att komma till kontoret. Respondenten kände direkt att denne försto

s 

ic 

d 
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sin roll i företaget och fick helhetsbilden. Respondenten kände sig värdesatt och införstådd i 

sin roll i kugghjulet, något som denne saknat på andra arbetsplatser. 

 

Trivs du?  

Respondenten trivs jätte bra.  

 

Hur vill ni på Academic Work uppfattas av studenter? 

Vill uppfattas som bäst.  

 

Vad har företaget för vision? 

Visionen är att bli världens största bemanningsföretag för studenter och unga akademiker. 

Academic Work är inte blygsamma med att säga detta. Självklart är detta inte något som gås 

igenom varje morgonmöte men det är ett tänk som genomsyrar allt arbete. Visionen uppmärk-

sammas ändå i det dagliga arbetet och alla på företaget vet om denna vision.  

 

Hur tror ni att Academic Work uppfattas av studenter? 

Academic Work är ett känt företag och alla vet vad företaget är därför behöver det inte säljas 

in. Någon av konsulterna som jobbar för Academic Work hade uttryckt att denne uppfattade 

det som att det på Academic work alltid är fest. 

 

Varför tror ni att Academic Work uppfattas som det gör?  

Det ska vara roligt att jobba på Academic Work och det är ett måste att trivas på jobbet för att 

själv kunna rekrytera bra. En bra rekryterare är någon som har roligt på jobbet. Företaget är 

ungdomligt men ändå finns en professionell stämning. Respondenten säger att denne aldrig 

varit på ett företag som är så välorganiserat och har en sådan välorganiserad struktur och 

välorganiserad kultur. Academic Work trycker mycket på företagsklimatet ända ut till 

dresskoden. Alla delar stämmer överens när det handlar om att ge intrycket att det är ett 

proffsigt företag. Respondenten tycker företaget lyckats kommunicera ut företagskulturen. 

Personligen tycker denne att företagskulturen stämmer med vad denne själv hade som bild av 

företaget. I början fanns en rädsla att medarbetarna skulle vara väldigt insnöade på 

nyckelbegreppen smarta, hungriga, snabba som företaget säger sig stå för på hemsidan. Denna 

bild ändrades när respondenten var på anställningsintervju och den som intervjuade förklarade 

att denne trivdes på företaget av den anledning att det är så roligt att jobba där för att man 
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alltid får massa bra beröm och uppmuntran från medarbetare. Det är inget fult att sticka ut på 

arbetsplatsen och till exempel säga att den här lyckade affären gjorde jag. 

 

Upplever du att företaget har en speciell ”anda”?  

Medarbetarna ger mycket beröm till varandra och det är inte farligt att sticka ut och vara duk-

tig! Cheferna är mysiga och är tydliga med att det inte finns några dumma frågor. Med andra 

ord är det väldigt högt i tak och et gör att det är lättare att lära sig på detta sätt. Respondenten 

förklarar hur berömmet är en del av arbetsmiljön genom att berätta om en incident som sked-

de tidigare på kontoret. En nybliven konsult utryckte till respondenten hur imponerad han var 

av Academic Works arbete. Respondenten förde detta vidare till sin närmsta chef som bad att 

denne skulle mejla ut denna solskenshistoria till alla anställda. Detta kändes inte helt naturligt 

för respondenten som blev lite förvånad över chefens förslag. Respondenten gjorde som den-

ne blev tillsagd och fick slutligen enorm positiv respons på detta. På detta sätt lärde respon-

denten sig hur företaget aktivt försöker motivera sina medarbetare till bättre arbetsinsatser. 

Medarbetarna får inte skämmas för att de fått positiv respons utan skall dela med sig av den 

för att inspirera andra.  

 

Har Academic Work några specifika värderingar som du kan urskilja? 

På Academic Work känner alla anställda sig verkligen viktig och inte längs ner i näringsked-

jan. De värdesätts och får mycket tillbaka från företaget. Det kan vara små grejer som gör att 

man känner sig uppskattad. Tillexempel är Academic Work väldigt generösa och ibland bjuds 

t.ex. på lunch. Respondenten uppskattar att det planeras möten även för de med lägre rang och 

att möten inte bara är till för cheferna. Mötena gör att samarbetet blir väldigt bra mellan me-

darbetarna. Respondenten tror att detta har utvecklats mycket på bara några år. Dessutom be-

höver medarbetarna aldrig vara rädda för att uttrycka sina idéer. Att komma med förslag upp-

muntras verkligen och det visar på att företaget verkligen vill bli bättre. Detta uttrycker re-

spondenten är vad som gör att företaget inte liknas vid en sekt. Respondenten uttrycker att det 

inte är något “bullshit” eftersom de är öppna för nya tankar. Respondenten säger att denne 

skulle uppleva företaget mer som en sekt om det inte var för dess förmåga att vara lyhört. 

 

Vilken typ av beteende uppskattas på Academic Work, och vilket typ beteende uppskattas 

inte?  

Det är en väldigt öppen skämtsam och ungdomlig stämning på kontoret samtidigt som det är 
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proffsigt . Är man frispråkig och skämtsam uppskattas detta . Det är viktigt att alltid vara 

positiv även om någon har en dålig dag. Det är viktigt att kunna ge beröm och ge en klapp p

axeln och fråga "hur är det idag?". Det är även viktigt att bidra till den vänskapliga 

stämningen och dessutom bra att sticka ut lite. Detta innebär dock inte att det är acceptabelt 

att springa omkring och krama alla hela tiden. Vidare beskriver respondenten att det är en 

väldig målfokusering på alla avdelningar, men speciellt på säljavdelningen. Detta arbetssät

skulle inte passa respondenten som uttrycker att den skulle vara stressande och ge fel effekt. 

Istället för att vara peppande skulle det innebära en hets. Respondenten berättar att denne 

mådde dåligt i början för att denne hade så mycket krav på sig. Skyller inte detta på företagets 

atmosfär utan på sin ege

å 

t 

n osäkerhet.  

 

Socialiserar alla medarbetare med varandra oavsett jobbtitel?  

Ja alla socialiserar med varandra med varandra och det finns ingen stor maktdistans. Alla är 

som respondenten uttrycker det “tjenis” med alla och alla pratar med alla. Alla sitter med var-

andra i lunchrummet och ledningen sitter inte vid ett bord. Hierarkin är väldigt platt!  

 

Hur hälsar anställda på varandra på Academic Work? Hälsar alla likadant på varandra?  

Alla hälsar på alla. Självklart har vissa personliga relationer som går utöver jobbrelationerna. 

Dessa relationer tar det lite tid att lära sig.  

 

Finns det en uttalad klädkod och följer alla den? Hur bemöts den som inte följer koden? 

Klädkoden är väldigt strikt och man får inte gå emot denna. Kostym gäller för killarna och 

kavaj och knälång kjol för tjejerna. Anställda blir tillsaga om i värsta fall hemskickad om de 

inte följer koden. Kläderna skall vara ”dressade” men företaget är samtidigt medvetna om att 

studenter inte har pengar till en för dyr garderob. Jeans och sneakers är inte okej och inte hel-

ler för kort kjol eller urringning. Respondenten har inte hört talas om att någon blivit sparkad 

på grund av sin klädsel, men kan samtidigt tänka sig att detta skulle kunna ske.  

 

Om du skulle beskriva företaget med fem ord, vilka skulle det vara? 

Proffsigt, ungdomligt, roligt, drivet, icke “jantelag-iga“,  

 

Hur uppfattar du egenskaperna smart, hungrig och snabb, som företaget använder för att be-

skriva sig själva med på hemsidan? 
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Respondenten tycker dessa ord stämmer in på företagets mål. Målet är att alltid ha hundra 

procent fullständigt nöjda kunder. Bra och nöjd duger inte som betyg från företagen som an-

vänt sig av Academic Works konsulter utan dessa ska vara hundra procent nöjda. Arbetet är 

mycket prestigelöst vilket innebär att medarbetarna gärna går utöver arbetsuppgiften för att 

göra kunden nöjd. Hungrig handlar om att vilja lära sig och vara driven handlar om att ha in-

ställningen att vilja lära sig. Respondenten kan väl stå bakom orden, har tagit dessa till sig och 

förstår vad de betyder. Respondenten är medveten om att dessa ord skulle kunna stressa en 

medarbetare som är osäker och ge en negativ effekt ifall det inte finns stöd från chefen. Re-

spondenten upplevde till viss del detta i början. Respondenten upplevde att drivet fick motsatt 

effekt men nu känner denne sig istället sporrad av drivet som finns inom företagskulturen. 

Företaget är så välstrukturerat och välplanerat att det går bra att göra ett bra jobb.  

 

Hur bemöter du nya medarbetare som börjar på kontoret?  

Respondenten känner att det kommer vara lätt att bemöta nya på samma trevliga sätt. Det är 

en stor omsättning och redan dyker nya ansikten upp som respondenten försöker bemöta på 

samma trevliga sätt. 

 

Hur ska anställda vara för att passa in på Academic Work? 

Det är en väldigt homogen arbetsgrupp som jobbar på kontoret. Medarbetarna har en ålder 

mellan 20 och 30 år, blandat tjejer och killar. Alla har väldigt lika bakgrund och många har 

jobbat i serviceyrken och har svensk bakgrund. Det är fler tjejer som jobbar på rekryterings-

avdelningen och fler killar på säljavdelningen. 

 

Intervju med föredetta anställd 

 

Hur länge jobbade du på Academic Work? 

6 månader 

 

Trivdes du? 

Nej. 

 

Hur ville ni på Academic Work uppfattas av studenter? 
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Respondenten har ingen exakt uppfattning om detta eftersom denne jobbade på rekryterings-

avdelningen som har mindre kontakt med studenter och mer med kontakt personer som redan 

är examinerade. Respondenten har ändå uppfattningen att Academic Work vill framstå som ett 

ungt, smart och framåt företag där studenterna har stora chanser att få jobb. 

 

Hur tror du att Academic Work uppfattas av studenter? 

Både positivt och negativt. Många ser det nog som ett bra sätt att få jobb. Det kan nog uppfat-

tas som ett ”fräscht” företag med framåtanda. Respondenten har även hört en del missnöje 

med Academic Work från studenter som har erfarenhet av att ha jobbat som konsulter via 

dem. 

 

Varför tror du att Academic Work uppfattas som det gör?  

För att deras ledord är ”snabbare, smartare, hungrigare” och detta budskap sänder det även ut 

till omvärlden. 

 

Vad har företaget för vision? 

Företaget ska vara snabbare, smartare och hungrigare idag än vad vi var igår. Academic Work 

ska bli störst, bäst och vackrast. 

 

Upplever du att företaget har en speciell ”anda”?  

Respondenten upplever att det är en prestations- och vinnaranda där allting kan bli bättre. An-

dan innebär att företagets medarbetare skall vara unga och ”hungrig” och att man som anställd 

på Academic Work ser sig som en vinnare i jämförelse med andra bemannings- och rekryte-

ringsföretag. Det påpekas ofta internt att Academic Work är bättre än andra och att det resul-

tatmässigt går mycket bra.  

 

Vilken typ av beteende uppskattas på Academic Work, och vilket typ beteende uppskattas 

inte?  

Uppskattas: att man är utåtriktad, glad, uppmuntrande, hårt arbetande, lik de andra i företaget 

Uppskattas inte: att man är lugn, tillbakadragen, personlig, avslappnad, ifrågasättande 

 

Socialiserar alla medarbetare med varandra oavsett titel?  

Nej. Trots den uttalade kulturen att ”vi är ett glatt och härligt gäng där vi är positiva och glada 
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mot varandra” så är det väl underförstått vilka som har högre och lägre status och därmed 

vilka som är ”värda något”. Även om de flesta på respondentens avdelning satt i lunchrummet 

samtidigt så ansträngde sig inte de med hög status (dvs. de med högre jobbtitel, mer 

erfarenhet och större kontakter i företaget) för att socialisera med de med lägre status (dvs. 

extraarbetande studenter som respondenten och flera andra). De sträckte sig maximalt till att 

svara på direkta tilltal. 

ka 

 

Hur hälsar man på varandra på Academic Work? Hälsar man likadant på alla?  

Inom respondentens team säger man ”Hej! Är allt bra?” och så ett stort påklistrat leende. På 

detta måste man svara ”Jag det är jättebra! Hur är det med dig?” med ett påklistrat leende till-

baka. Man måste nämligen alltid vara superglad och det är inte okej att ha en dålig dag/ha ont 

i huvudet/vara ledsen för något och påpeka detta. Till övriga på avdelningen sa man antingen 

ett kort hej och ett leende eller ignorerade varandra.  

 

Finns det en uttalad klädkod och följer alla den? Hur bemöts den som inte följer koden? 

Man får inte ha jeans, korta kjolar, urringning, visa bh-band eller axlar. Den följs och folk blir 

hemskickade om de bryter mot detta. 

 

Hur bemöttes du när du kom ny till kontoret?  

Respondenten bemöttes bra, fick en rundtur, hälsade på alla på avdelningen. Respondenten 

fick även gå en hel veckas introduktionskurs för att indoktrineras i företaget och dess kultur 

och klimat. 

 

Om du skulle beskriva företaget med fem ord, vilka skulle det vara? 

Tävlingsinriktat, resultatinriktat, konstlat, ungt, framgångsrikt 

 

Hur uppfattar du egenskaperna smart, hungrig och snabb, som företaget använder för att be-

skriva sig själva med på hemsidan? 

Från början uppfattade respondenten egenskaperna som en känsla av att det är ett företag som 

är framgångsrikt och ser möjligheter. Efter att ha jobbat internt på Academic Work så är 

upplevelsen att dessa egenskaper dragits till sina extremer och att de återspeglas på ett gans

hätskt sätt. Respondenten upplever att det känns som att man ska vara stöpt enligt denna mall 

eller åtminstone stöpas om enligt den om man jobbar på Academic Work. Respondenten 
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uttrycker själv att denne inte fixar den konstlade attityden på Academic Work. Men det som

respondenten tolkar som negativt och hätskt uttrycker denne även  kan tolkas trots allt som 

motiverande och peppande för en del andra i företaget. 

 

 

Hur ska man vara för att passa in på Academic Work? 

Glad och positiv men inte för snäll. Man ska vara smart, pigg och snabbtänkt. Skämta på 

”rätt” sätt men inte för mycket, och vara väldigt ambitiös och presterande. Inte för personlig 

eller privat. Du får aldrig ha en dålig dag på något sätt. 

 

Har Academic Work några specifika värderingar som du kan urskilja? 

Det finns nog uttalade värderingar som man fick på papper när man började och som påpekas 

då och då men inga respondenten kan komma ihåg. Mer underliggande värderingar är i så fall 

att man värderar prestation, att man jobbar hårt och snabbt. Man värderar ytliga saker. Att visa 

för mycket av sin privatperson och vara jordnära uppskattas inte. 
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