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Förord 

Vi vill tacka alla som har hjälpt oss i vårt arbete med denna uppsats. Vi vill rikta ett stort tack 

till vår handledare Yohanan Stryjan för vägledning och stöd genom hela arbetet. Även ett 

stort tack till våra respondenter som har ställt upp på intervjuer och har således gjort denna 

uppsats möjlig att genomföra. Vidare vill vi även tacka opponenterna som har kommit med 

insiktsfulla synpunkter.  

Ett stort tack till alla er! 
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Abstract 

 

Title – Togetherness – Is it a luxury only the permanent employees experience? 

 

Course - Business Economics C, Leadership orientation 

 

Problem - The number of employment agencies has increased over the years. They fit in to 

today's desire for more efficiency and a quicker adjustment to market demand. But how does 

that really affect the corporate culture and how do the short-term employees feel about 

community and togetherness with the permanent employees? 

 

Purpose - The purpose of our study is to improve the understanding of short-term employees' 

working situation, how they see the issue of togetherness in the workplace and whether they 

are part of the corporate culture. 

 

Method - The study is based on a qualitative approach with telephone interviews with ten 

respondents from an employment agency. 

 

Conclusions - In summary many short-term employees end up outside the corporate culture 

and feel no togetherness with the permanent employees. 

 

 

Keywords – Togetherness, corporate culture, employment agency, short-term employees. 
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Sammanfattning 

Titel – Samhörighet - Är det en lyx endast fastanställda upplever? 

Ämne - Företagsekonomi C, inriktning ledarskap 

 

Problem – Antalet bemanningsföretag har ökat genom åren. De passar in på dagens önskan 

om mer effektivisering och en snabbare anpassning till marknadens efterfrågan. Men hur 

påverkas egentligen företagskulturen och känner korttidsanställda gemenskap och 

samhörighet med de fastanställda? 

Syfte - Syftet med vår studie är att öka förståelsen kring korttidsanställdas arbetssituation, hur 

de ser på frågan om samhörighet på arbetsplatsen och om de är en del av företagskulturen. 

Metod – Studien utgår från en kvalitativ metod med telefonintervjuer med tio respondenter 

från ett bemanningsföretag. 

 

Slutsatser – Sammanfattningsvis hamnar många korttidsanställda utanför företagskulturen 

och känner ingen samhörigheten med de fastanställda inom företaget.  

 

Nyckelord – Samhörighet, företagskultur, bemanningsföretag, korttidsanställda. 
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1. Inledning 

___________________________________________________________________________ 

I inledningen går vi igenom bakgrunden till problemområdet för att sedan introducera en 

problemdiskussion. Därefter formulerar vi vårt syfte och fastställer våra frågeställningar. 

Avslutningsvis tar vi upp vilka avgränsningar som är betydelsefulla för uppsatsen. 

___________________________________________________________________________ 

1.1 - Bakgrund 

Företagskultur är ett relativt nytt begrepp som blomstrade upp på 1980-talet och har sedan 

dess studerats och diskuterats väl1. I och med företagskulturens införande har en ny syn på 

företagen växt fram, där företaget betraktas som en mänsklig sammansättning med sociala 

processer, värderingar och normer. Denna nya syn ersätter de gamla tankarna kring att 

företag endast är en maskinell institution med in- och output, i form av råvaror och färdiga 

produkter. Salzer-Mörling definierar företag enligt följande: “en grupp handlande och 

tänkande individer som skapar mening”.2 Ur denna utvidgande definition har begreppet 

företagskultur uppstått och fått betydelse inom grenar så som ledarskap, rekrytering och 

image. Företagskultur finns inom alla företag, men hur starkt utpräglad den är varierar 

däremot. Det beror ofta på vilken historia som finns bakom kulturen. Dels kan den ha 

utvecklats över en lång tid och medarbetarna delar en lång historia där de har upplevt mycket 

tillsammans, vilket har bidragit till en stark kultur. Den kan även ha uppkommit genom en 

speciell eller unik händelse som medarbetarna har upplevt tillsammans, vilket har satt prägel 

på kulturen. En anledning till varför vissa företag har en svagare och mindre utpräglad 

företagskultur kan exempelvis bero på att medarbetarna har blivit frekvent utbytta med tidens 

gång. Det leder till ett bristande sammanhang av mönster, värderingar och normer, vilket kan 

ha en negativ verkan på företagskulturen.3 

 

                                                
1 Eriksson-Zetterqvist, Kalling & Styhe, 2006, Organisation och organsering 
2 Salzer-Mörling, 1998, Företag som kulturella uttryck 
3 Schein, 1990, Organizational culture 
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Studier har visat att en överensstämmelse mellan medarbetarna och företagskulturen kan 

påverka företaget positivt4. Judges och Bretzs undersökning som beskrivs i Cable och Rynes 

artikel visade att medarbetarna föredrog att arbeta för ett företag som hade liknande 

värderingar som sig själva5. O´Reilly och Chatman beskriver det som att kulturen verkar som 

ett socialt kontrollsystem och den överensstämmelse som eftersträvas mellan arbetarna och 

kulturen definieras med hjälp av delade värderingar och normer inom företaget6. 

Inom ett företag finns det olika typer av anställningar. Exempelvis fast anställning där 

medarbetarens anställning inte är tidsbegränsad, men även tidsbegränsad anställning där 

medarbetaren endast anställs för en viss period genom exempelvis bemanningsföretag. 7  

Bemanningsföretagen skapar en möjlighet för företagen att vara flexibla, vilket är en viktig 

del i dagens konkurrerande samhälle. Genom att vara flexibel kan företagen anställa 

temporära medarbetare. Det har lett till en kraftig tillväxt av bemanningsföretag med start 

under 1990-talet och in på 2000-talet. 8 Medarbetaren blir anställd av ett bemanningsföretag 

och skapar på så sätt en formell relation med dem. En sådan arbetsform är uppbyggd på att 

placera ut den anställde till en tredje part, hos en kund(Kundföretag) till bemanningsföretaget, 

för att utföra ett tillfälligt arbete. 9 På så sätt behöver aktörer från olika organisationer 

samarbeta för att få det att fungera. Det i sig leder till att anställningsrelationerna och de 

organisatoriska gränserna till arbetsgivarna blir otydliga enligt flertalet forskare.10 Det talas 

vidare om negativa effekter som kan uppstå vid en sådan arbetsform, dels att de anställda inte 

kan skapa tillfredsställande arbetsförhållanden till sina kollegor, men även att det skapar en 

känsla av att inte ha makt över sitt eget jobb. Enligt Nollen hävdar Feldman att tillfälligt 

anställda är oroliga över att bli behandlade på ett opersonligt och avhumaniserat sätt11, som 

kan leda till att samhörigheten påverkas och den anställde blir utanför företaget och dess 

kultur. 

 

                                                
4 Caldwell, Chatman & O´Reilly, 1991, People and organizational culture: a profile comparison approach to 

assessing person-organization fit 
5 Cable & Rynes, 2003, Recruiting research in the 21st century: Moving to a higher level. 
6 Elfenbein & O´Reilly, 2007, .Fitting in: The effects of relational demography and person-culture fit on group 

process and performance 
7 Nationalencycklopedin, 2015, Tidsbegränsad anställning  
8 Purcell, Purcell & Tailby, 2004, Temporary work agencies: here today, gone tomorrow?  
9 Liu, Wu, Hu, 2010, Managing temporary workers by defining temporary work agency service quality 
10 Olofsdotter, Augustsson, 2008, Uthyrda konsulter från bemanningsföretag: Främling eller outsider? 
11 Nollen, 1996, Negative Aspects of Temporary Employment 
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1.2 - Problemdiskussion 

Medarbetare som har en svag överensstämmelse med företagskulturen kan även ha en 

bristfällig kommunikation inom företaget. Medarbetarna delar inte företagets åsikter, vilket 

resulterar i att deras hängivenhet för företaget är svag och de instämmer inte med order och 

information från ledningen i samma utsträckning som övriga medarbetare. Det kan leda till 

att företaget blir mindre effektivt, ledarna får svårare att påverka sina anställda och relationen 

mellan medarbetarna och företaget blir svagt.12 Om individen har liknande normer och 

värderingar som organisationen uppstår däremot positiva effekter som gynnar både 

organisationen och individen, exempelvis bättre arbetsprestationer, längre anställningar, ökad 

samhörighet och större engagemang13. 

En överensstämmelse mellan medarbetarna och företagskulturen måste inte alltid vara det 

som alla företag strävar efter. I Caldwells, Chatmans och O´Reillys artikel redogör Powell för 

andra mål företagen kan sträva efter och han anser att det kan vara övertygande och socialt 

rationellt för ett företag att ha en ökad mångfald istället för samhörighet. Powell ger som 

exempel att en större mångfald med medarbetare som inte delar samma värderingar som 

företaget istället kan bidra till andra positivt aspekter. Människor med olika värderingar leder 

till flera olika typer av problemlösningar, vilket leder till kreativt tänkande och ökar 

flexibiliteten att acceptera förändringar. Däremot påpekar flera forskare, bland annat O´Reilly 

att det i praktiken finns starka och tydliga bevis som visar att en ökad mångfald och 

oliktänkande medarbetare kan associeras med ökade konflikter, lägre nivåer av samarbete, 

sämre prestanda men även att omsättningen av personal ökar.14 

Ett problem som kan uppstå på en arbetsplats är att medarbetarna endast anställs för en 

kortare tid och inte hinner ta del av kulturen och företaget på samma sätt som övriga 

anställda. Kunda diskuterar de medarbetare som har en tidsbegränsad anställning utifrån ett 

begrepp han kallar för “nonpersons” och hur företagskulturen påverkar dem. Nonpersons 

tillhör inte företagskulturen som de fastanställda gör, de styrs av några få regler och ofta 

upplevs de som osynliga.15 I Olofssons och Augustssons artikel anser Garsten att en 

                                                
12 Boon, Den Hartog, Boselie & Paauwe, 2011, The relationship between perceptions of HR practices and 

employee outcomes: examining the role of person–organisation and person–job fit 
13 Caldwell, Chatman & O´Reilly, 1991, People and organizational culture: a profile comparison approach to 

assessing person-organization fit 
14 Elfenbein, O'Reilly, 2007, Fitting in: The effects of relational demography and person-culture fit on group 

process and performance 
15 Kunda, 2006, Engineering culture 

http://gom.sagepub.com.till.biblextern.sh.se/search?author1=Hillary+Anger+Elfenbein&sortspec=date&submit=Submit
http://gom.sagepub.com.till.biblextern.sh.se/search?author1=Hillary+Anger+Elfenbein&sortspec=date&submit=Submit
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medarbetare från ett bemanningsföretag även kan behandlas som en främling på 

arbetsplatsen. Personen upplever ingen känsla av samhörighet och känner att den står utanför 

organisationen.16 Kunda påpekar att det kan argumenteras till nonpersons fördel att de är fria 

från den makt företaget och dess kultur kan utöva på medarbetarna. Samtidigt blir nonpersons 

inte en del av företagskulturen och de får ingen känsla av samhörighet med företaget som de 

andra anställda har.17 Är det som Kunda diskuterar verkligen hur det ser ut inom företagen? 

Saknar korttidsanställda, exempelvis personal från bemanningsföretag samhörighet i samma 

utsträckning som de övriga anställda har till varandra och ledningen? 

1.3 – Bemanningsföretag 

Bemanningsföretag kan definieras som ett företag som rekryterar medarbetare och sedan hyr 

ut sina medarbetare till kundföretag18. Deras huvuduppgift är att vara arbetsgivare för de 

korttidsanställda, de som arbetar på bemanningsföretaget, och även placera ut medarbetarna 

på rätt plats för att tillgodose kundföretagets önskan19. Uthyrningen kan ske både under en 

längre och kortare tidsperiod, beroende på vad kundföretaget önskar. En sådan form av 

personaluthyrning handlar om att aktörer från olika verksamheter ska samarbeta. Detta leder 

till att marknaden blir mer flexibel och kundföretaget kan variera antalet medarbetarna för att 

hantera behovet av personal på ett smidigare och effektivare sätt, exempelvis anpassa sin 

personalstyrka till låg- respektive högsäsong.20 

 

Korttidsanställda är anställda hos ett bemanningsföretag men utför sitt arbete på ett annat 

företag. En sådan form av arbete ger förväntningar om att medarbetarna ska kunna röra sig 

fritt mellan olika företagen.21 Det är flexibiliteten som är anledningen till att kundföretag hyr 

in personal från andra företag. Det leder till fördelar för kundföretaget i form av att inte 

behöva annonsera tjänster, sköta urval, uppsägningsarbete och liknande.22  

                                                
16 Olofsdotter. Augustsson, 2008, Uthyrda konsulter från bemanningsföretag: Främling eller outsider?. 
17 Kunda, 2006, Engineering culture 
18 Nationalencyklopedin, 2015, Bemanningsföretag. 
19 Olofsdotter. 2006, I skärningspunkten mellan motstridiga krav och intressen– om ledarskap i 

bemanningsföretag 
20 Olofsdotter. Augustsson, 2008, Uthyrda konsulter från bemanningsföretag: Främling eller outsider?. 
21 Olofsdotter. Augustsson, 2008, Uthyrda konsulter från bemanningsföretag: Främling eller outsider?. 
22 Olofsdotter. 2006, I skärningspunkten mellan motstridiga krav och intressen 
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Bemanningsföretagens roll på marknaden har förändrats över tiden, från att tillgodose 

kundföretagen med jourtjänster till att utveckla bland annat human-resource tjänster och 

hjälpa individuella medarbetare med omfattande karriärval och vägledning23.  

 

1.4 – Syfte 

Syftet med vår studie är att öka förståelsen kring korttidsanställdas arbetssituation, hur de ser på 

frågan om samhörighet på arbetsplatsen och om de är en del av företagskulturen. 

1.5 - Frågeställningar 

Frågeställningarna här nedan är grunden för undersökningen, de frågor vi vill undersöka och 

finna svar på för att uppfylla vårt syfte. 

- Hur ser korttidsanställda på samhörighet ur deras arbetssituation? 

- Anser korttidsanställda att de tillhör företagskulturen? 

 

1.6 - Avgränsning 

Undersökningen utgår från ett medarbetarperspektiv. Intervjuerna sker med medarbetare från 

ett bemanningsföretag för att se deras syn och åsikter inom ämnet. Vi har valt att avgränsa 

oss på medarbetare som arbetar inom service branschen. Vi har även gjort en avgränsning 

geografiskt då vi endast har utfört intervjuer med personer som bor i Stockholmsområdet med 

omnejd.  

 

1.7 – Företagspresentation 

Bemanningsföretaget som respondenterna arbetar genom är anonymt i den här 

undersökningen (se avsnitt 2.2 Urval). Företaget grundades för drygt 50 år sedan och består 

idag utav flera tusen medarbetare fördelat på strax under hundra kontor runt om i Norden. 

Områden och tjänster som företaget kan bistå till är många, allt från administration och 

ekonomi till sjukvård och industri. 

 

                                                
23Liu, Wu, Hu, 2010, Managing temporary workers by defining temporary work agency service quality 
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2. Metod 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel beskrivs de tillvägagångssätt som kommer användas i denna undersökning för 

att besvara frågeställningarna och uppnå bästa resultat. Det kommer framgå vilka metoder 

som används och om problem som uppstått under undersökningen gång. 

___________________________________________________________________________ 

2.1 – Metodval  

En undersökning bör använda sig av en metod som på bästa sätt svarar på studiens syfte. De 

två främsta undersökningsmetoderna som man kan urskilja är kvantitativ metod och 

kvalitativ metod. I en kvantitativ metod ligger fokus på siffror medan i en kvalitativ metod 

fokuseras det främst på ord och bilder.24 Även urvalet skiljer sig åt i de båda metoderna. 

Kvantitativ metod innebär ofta att man har ett stort antal respondenter som ska hjälpa till att 

skapa en generalisering. Om man däremot använder sig utav en kvalitativ metod har man ett 

betydligt mindre urval respondenter, dock är de valda med mera omsorg för att kunna ge 

djupare förståelse kring ämnet.25 Vi har valt att utgå från en kvalitativ metod då vi anser att 

det passar vår undersökning, med tanke på att vi önskar få en djupare förståelse för en 

specifik grupp medarbetares arbetsförhållanden och syn på sin omgivning.  

 

2.1.2 – Arbetsprocessen 

Vi valde att dela in arbetsprocessen för denna uppsats i sex steg, vilket beskrivs som hur man 

kan tänka vid den kvalitativa arbetsprocessen. Först definierade vi problemområdet och 

formulerade frågeställningarna.  Därefter valdes lämpliga respondenter som skulle bidra till 

primärdata. I tredje steget samlades all övrig relevant data in som vi behövde till 

undersökningen. Därefter i steg fyra tolkade vi den insamlade data och i steg fem bearbetades 

materialet. Sista och slutgiltiga steget var en redovisning av resultatet och sammanfatta våra 

                                                
24 Merriam, 2009, Qualitative reaserch: A guide to designe and implementation 
25 Lindblad, 1998, Uppsatsarbete. En kreativ process 
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slutsatser. Dock finns det under hela arbetets gång utrymme för förändringar gällande 

frågeställningar och mängden relevant data.26 

Valet av ämne och problemområde för vår uppsats beror delvis på vårt eget intresse, men 

även på vad som är vanligt i dagens samhälle. Företagskultur anser vi båda är ett intressant 

ämne, trots att det är väl forskat om. Vi funderade över någonting som är aktuellt i dagens 

samhälle som går att kombinera med företagskultur. Bemanningsföretag kom då fram som 

någonting som fortsätter att bli allt mer förekommande bland företag.27 Genom en 

kombination av företagskultur och bemanningsföretag kom vi fram till ämnet för vår 

undersökning och sedan vårt syfte.  

 

2.2 - Intervjumetodik  

Primärdata i denna undersökning omfattar tio intervjuer, där vi valt att utföra dem som 

telefonintervjuer. Anledningen till att vi använde oss av telefonintervjuer beror främst på att 

underlätta sett ur ett tidsperspektiv. Vi hade som mål att genomföra minst tio stycken 

intervjuer. Personliga intervjuer tar längre tid att genomföra, så vi diskuterade möjligheten att 

istället genomföra telefonintervjuer och kom fram till att det inte skulle påverka intervjuerna 

märkbart negativt. Det är möjligt att få samma ärlighet och öppenhet angående 

intervjufrågorna vid en telefonintervju som vid en personlig intervju.28 Intervjuerna är av 

semi-strukturerad struktur då frågorna är förbestämda men med öppna svar, detta för att 

respondenten och intervjuaren ska ha möjlighet att ställa följdfrågor vid behov29. Vi skickade 

intervjuguiden till respondenterna i förväg så att de hade möjlighet att gå igenom frågorna 

och kunna förbereda sig. Om vi inte hade skickat intervjuguiden så är chansen stor att svaren 

hade varit annorlunda. En medvetenhet om detta finns i tolkningen och analysen av svaren. 

Varje intervju tog mellan 20-40 minuter att genomföra. Vi spelade in intervjuerna, då behovet 

av att koncentrera sig på respondenten och inte bli distraherad av att skriva anteckningar är 

viktigt enligt oss. Efter att alla intervjuer var genomförda transkriberades de för att underlätta 

vår analys och diskussion. Om citat önskas så behöver det finnas en transkribering som grund 

för uttrycket.30 Det finns fördelar med att spela in intervjun och sedan transkribera den. 

                                                
26 Bryman, Bell, 2003, Företagsekonomiska forskningsmetoder 
27 Ahlm, 2009, Bemanningsföretag allt vanligare  
28 Denscombe, 2014, The Good Research Guide: For Small-scale Social Research Projects 
29 Bryman, Bell, 2003, Företagsekonomiska forskningsmetoder 
30 Bell, 2006, Introduktion till forskningsmetodik 
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Exempelvis förbättrar det vårt minne, eventuella omedvetna och intuitiva tolkningar kan 

kontrolleras och upptäckas, möjligheten finns att lyssna på intervjun flera gånger och det kan 

leda till att analysen blir noggrannare och utförligare.31 

2.3 - Urval  

Vår studie utgår endast från ett medarbetarperspektiv. Vi valde ut tio stycken respondenter 

som alla arbetar eller har arbetat genom ett bemanningsföretag. Urvalet av respondenter gick 

till så att vi först tog kontakt med personer i vår närvaro som vi ansåg var lämpliga för vår 

undersökning oberoende av vilket bemanningsföretag de tillhörde. Därefter hänvisade de 

personerna oss vidare till kontakter som de känner som var lämpliga för vår undersökning. På 

så sätt blev vårt urval ett snöbollsurval.32 Efter kontakt med cirka tio respondenter insåg vi ett 

samband, de flesta tillhörde samma bemanningsföretag. Vi valde då att ha ett urval som 

endast representerar samma bemanningsföretag och exkludera de andra. Totalt hade vi 

kontakt med tolv möjliga respondenter, vi valde bort två personer och genomförde intervjuer 

med tio stycken. 

 

Därefter tog vi kontakt med företaget som alla respondenter hade som gemensam nämnare. 

Dock ansåg inte det företaget att de varken hade tid eller viljan att delta i vår undersökning. 

Därför är bemanningsföretaget anonymt i den här uppsatsen, varken namn eller någon annan 

information som skulle kunna uppge vilket företaget är nämns.  

Första frågan i intervjuguiden frågar vi om respondenten önskar vara anonym. En av 

respondenterna önskade det och därför beslutade vi för att få en så enhetlig uppsats som 

möjligt att alla respondenter är anonyma. De har döpts till R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, 

R9 och R10 för att kunna särskilja dem åt.  

 

 

 

                                                
31 Bryman, Bell, 2003, Företagsekonomiska forskningsmetoder 
32 Bryman, Bell, 2003, Företagsekonomiska forskningsmetoder 
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2.4 – Metodkritik  

Intervjuareffekten innebär att intervjuaren kan påverka svaren vid en intervju. Det kan bero på olika 

faktorer, bland annat intervjuarens kön och etniska bakgrund. Även tonfall och hur man formulerar 

frågorna kan påverka hur respondenten svarar.33 Då vi utförde telefonintervjuer så elimineras chansen 

för vissa faktorer medan möjligheten för andra faktorer ökar. Eftersom det inte var något fysiskt möte 

gick det inte att varken använda sig av eller tyda kroppsspråk. Vilket kan göra det svårare både för 

respondenterna att tolka våra frågor, men även för oss att tolka respondenternas svar. Då man kan tyda 

mycket genom kroppsspråk kände vi att det var viktigt för oss att vara extra tydliga både när vi ställde 

frågorna men även vara noggranna att se till att vi förstod respondenternas svar ordentligt.  

Ett snöbollsurval har flera brister, bland annat går det inte att generalisera resultatet då vi inte vet vad 

populationen är, dessutom är stickprovet antagligen inte representativt för populationen.34 Då vi inte 

har kartlagt hela populationen vet vi inte hur representativt vårt urval är och den förståelsen är 

någonting vi är väl upplysta om och tar hänsyn till genom hela undersökningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33 Bryman, Bell, 2003, Företagsekonomiska forskningsmetoder 
34 Bryman, Bell, 2003, Företagsekonomiska forskningsmetoder 
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3. Teoretiskt ramverk 

___________________________________________________________________________ 

Vi har valt ut de teorier som vi anser har störst relevans för ämnet och det är dessa teorier 

som ligger till grund för undersökningen. 

___________________________________________________________________________ 

3.1 - Företagskultur 

3.1.2 - Definition av företagskultur 

“Föreställningar och innebörder som är gemensamma för en viss grupp, som ofta uttrycks 

eller förmedlas i symbolisk form och som vägleder människorna i gruppen i hur de relaterar 

sig till sin gemensamma omvärld”35 

- Alvesson, 2003 

Definitionen av företagskultur är de normer, regler och värderingar som är speciella inom ett 

företag eller en organisation, vad man med andra ord kan säga är det som kännetecknar 

företaget eller organisationen. Företagskulturen avspeglar sig i den anda och klimat som råder 

på arbetsplatsen. Man kan med andra ord påstå att företagskulturen beskrivs som den 

informella sidan av företaget.36 

Schein sammanfattar och definierar företagskultur i sex punkter37: 

1. Företagskultur är ett mönster av grundläggande antaganden. 

2. Påhittade, upptäckta eller utvecklade antaganden av en grupp. 

3. Genom företagskulturen lär sig gruppen att hantera både anpassning till externa 

faktorer och intern samordning. 

4. När gruppen har hanterat ovanstående punkter bra nog blir det betraktat som legitimt. 

5. Därefter lärs det ut till nya medlemmar. 

6. Det uppfattas som det korrekta sättet att tänka och känna i relation till sådana 

problem. 

                                                
35 Alvesson, Sveningsson, 2014, Förändringsarbete I organisationer, om att utveckla företagskulturer 
36 Nationalencycklopedin, 2015, Företagskultur  
37 Schein, 1990, Organizational Culture 
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Hofstede har utvecklat sju egenskaper för företagskulturen, vilka Schein återger i sin 

artikel38: 

1.  Kultur är holistisk och syftar på fenomen som inte kan reduceras till enskilda 

individer 

2.  Kultur är ett historiskt fenomen; det växer fram och förmedlas genom traditioner och 

vanor 

3.  Kultur är trögt och svårt att förändra; människor har en tendens att hålla fast vid sina 

idéer, värderingar och vanor 

4. Kultur är ett socialt konstruerat fenomen; kultur är människoskapat och delas av 

människor som tillhör olika grupper. Olika grupper skapar olika kulturer; det är alltså 

inte den mänskliga naturen som styr kulturen 

5. Kulturen är mjuk, vag och svårfångat; det är genuint kvalitativ och inte så lätt att mäta 

och klassificeras 

6. Kultur beskrivs gärna med antropologiska termer som myt, ritual och symbol 

7. Kultur handlar mer om tankesätt, värderingar och idéer än om konkreta och synliga 

delar av organisationer 

Företagskulturen kan även liknas vid en ledningsideologi som påverkar medarbetarna och 

binder ihop deras hjärna och hjärta med organisationens eget intresse39. Individerna i gruppen 

önskas ha liknade tankar och föreställningar om verkligheten som organisationen och värdera 

dem på ungefär samma sätt. Genom detta skiljer sig gruppen inom en kultur jämfört med en 

grupp som har en annan kultur. Kultur handlar alltså inte endast om den sociala strukturen 

och beteenden, utan grundar sig även i mentala fenomen. Den viktiga delen i kulturen är vad 

som påverkar och styr beteendet.40 

Sammanfattningsvis finns det flera olika definitioner av företagskultur, även om det har 

framkommit att de flesta definitioner grundar sig i en form av gemensamma innebörder, 

normer och värderingar. Den definition vi syftar på när vi använder ordet företagskultur i 

uppsatsen är följande: de normer, värderingar och regler som är specifikt för ett företag. Se 

företagskultur som en syn på ledarskap, som påverkar medarbetarna och binder ihop deras 

hjärna och hjärta med organisationens eget intresse, deras värderingar och normer. Kulturen 

ligger bakom, påverkar och styr beteenden och beslut som fattas. 

                                                
38 Schein, 1990, Organizational Culture 
39 Bruzelius, Skärvad, 2011, Integrerad organisationslära 
40 Alvesson, Sveningsson, 2014, Förändringsarbete i organisationer, om att utveckla företagskulturer 
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3.1.3 - Person-Culture Fit 

Person-Culture fit är en teori om företagskultur och kan brett definieras som en förenlighet 

mellan individen och organisationen. O’Reilly med flera, bland annat Chatman, betonar att 

det är kulturen som spelar rollen som ett socialt kontrollsystem inom organisationen och de 

definierar Person-Culture fit som ett system av delade värderingar och normer. Värderingarna 

står för vad som är betydelsefullt och normerna påvisar lämpligt beteende och hur 

organisationens anställda ska känna och uppföra sig.41 

Person-Culture fit kan omfatta både Person-Organization fit och Person-Group fit. Det som 

skiljer Person-Organization fit och Person-Group fit åt beror dels på storleken på gruppen 

som den omfattar, dels på vart fokus ligger i undersökningen. Om de exempelvis fokuserar på 

kulturen i hela organisationen eller om fokus ligger på subkulturen inom en speciell 

avdelning. Avgörandet ligger i betraktarens öga då vissa forskare kan definiera kulturen inom 

en speciell avdelning för Person-Organizational fit medan andra forskare definierar kulturen 

på samma avdelning för Person-Group fit.42  

Två grundläggande antaganden ligger till grund för Person-Culture fit. Det första antagandet 

innebär att varje persons unika upplevelse av en situation kan påverka personens beteende. 

Det andra antagandet innebär att olika typer av människor attraheras och dras till olika typer 

av organisationer, beroende på överensstämmelsen mellan individens mål och värderingar 

och organisationens. Förenligt med dessa två antaganden finns det flertalet empiriska resultat 

som förklarar spridningen i resultatet hos individen, såsom engagemang, tycke, social 

integration, avsikter och arbetsprestation.43 

 

 

 

                                                
41 Elfenbein, O'Reilly, 2007, Fitting in: The effects of relational demography and person-culture fit on group 

process and performance 
42 Elfenbein, O'Reilly, 2007, Fitting in: The effects of relational demography and person-culture fit on group 

process and performance 
43 Elfenbein, O'Reilly, 2007, Fitting in: The effects of relational demography and person-culture fit on group 

process and performance 

http://gom.sagepub.com.till.biblextern.sh.se/search?author1=Hillary+Anger+Elfenbein&sortspec=date&submit=Submit
http://gom.sagepub.com.till.biblextern.sh.se/search?author1=Hillary+Anger+Elfenbein&sortspec=date&submit=Submit
http://gom.sagepub.com.till.biblextern.sh.se/search?author1=Hillary+Anger+Elfenbein&sortspec=date&submit=Submit
http://gom.sagepub.com.till.biblextern.sh.se/search?author1=Hillary+Anger+Elfenbein&sortspec=date&submit=Submit
http://gom.sagepub.com.till.biblextern.sh.se/search?author1=Hillary+Anger+Elfenbein&sortspec=date&submit=Submit
http://gom.sagepub.com.till.biblextern.sh.se/search?author1=Hillary+Anger+Elfenbein&sortspec=date&submit=Submit


19 
 

3.2 - Samhörighet   

3.2.1 - Self-Determination Theory (SDT) 

Self-Determination Theory belyser tre viktiga behov hos oss människor; självständighet, 

kompetens och samhörighet. Behoven är kopplade till välbefinnande och utveckling som i sig 

är nödvändiga för människans inre positiva processer.44 Dessa tre behov anses vara generella 

för olika kulturer och människor och kan appliceras på alla delar i en människas liv. 

Självständighet visar på din vilja och de val du gjort, sammanfattningsvis ditt beteende. Det 

andra behovet handlar om förmågan att nå önskat resultat och kunna behärska det som sker i 

sin omgivning, vilket visar på kompetens. Det sista behovet är samhörighet och innebär den 

samhörighet individen kan uppnå på arbetsplatsen. De interaktioner som sker i vardagen och 

speglar känslan av närhet och gemenskap.45 

Vi har valt att endast fokusera på behovet av samhörighet. Deci, bland annat, definierar 

samhörighet som behovet av att vara anslutet till andra, att man kan känna och ge kärlek, 

känslan av att någon bryr sig om en och även ha förmågan att kunna bry sig om andra. 

Samhörighet är ett psykologiskt behov som kräver positiv interaktion med andra, exempelvis 

dina kollegor, men även kunna ha trovärdiga relationer med andra. Det diskuteras vidare och 

kommer fram till att för att tillfredsställa detta behov av samhörighet behövs sociala 

kontakter av tillit och intimitet.46 

3.2.3 - Leader-Member Exchange Model (LMX) 

LMX modellen, skapad av Graen och Uhl-Bien, bygger på relationen mellan ledaren och 

medarbetaren, hur de förhåller sig till varandra och deras utbyte av tid och råd. Relationen 

mellan ledaren och medarbetaren delas in i två olika grupper; In-Group och Out-Group.47 

Anledningen till att det kan bildas två olika grupper kan delvis bero på tidspress då ledarens 

tid räcker endast till att utveckla en nära relation till ett fåtal anställda.48 In-Group är de 

                                                
44 Sheldon, Schüler, 2011, Wanting, having, and needing: Integrating motive disposition theory and self-

determination theory 
45 Milyavskaya, Koestner, 2011, Psychological needs, motivation, and well-being: A test of self-determination 

theory across multiple domains 
46 Moller, Deci, Elliot, 2010, Person-Level Relatedness and the Incremental Value of Relating 
47 Nahavandi, 2014, The Art and Science of Leadership, Pearson Education 
48 Dienesch, Liden, 1986, Leader member exchange model of leadership 
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medarbetare som är nära ledaren och har en hög LMX som innebär ömsesidig respekt, de 

förväntar sig utvecklande uppgifter, de får stöd och råd av ledaren och de har byggt upp ett 

förtroende till varandra. Ledaren har förmågan att överse medarbetarna i In-group och deras 

misstag. Ledaren ger medarbetarna det här i utbyte mot att de ska vara lojala, arbeta hårt och 

ge ledaren stöd. De här medarbetarna har en tendens att arbeta utanför sin arbetsbeskrivning 

genom att utföra arbete som inte förväntas att de ska göra. I Out-Group ser det inte ut på 

samma sätt49, ledaren kommer att förlita sig på regler, politik och formella befogenheter för 

att säkerställa prestandan hos dessa medarbetare50. Ledaren kan se på dessa medarbetare som 

mindre kompetenta och motiverade för arbetsuppgifterna. Out-Group medarbetarna får inte 

samma chans att utvecklas genom utvecklande uppgifter då de kommer sällan och ledaren 

skapar inte samma samhörighet med medarbetarna i den här gruppen som i In-Group. 

Medarbetarna känner mer stress och presterar inte på samma nivå. De känner ofta missnöje 

och förväntas inte ha någon lojalitet till organisationen. 

Relationen mellan ledaren och medarbeten kan beskrivas genom tre steg. Testing and 

assessment, har finns ännu ingen relation. Ledaren utvärderar och ser på medarbetarnas 

kunskaper, potential, lojalitet och så vidare för att se vilken grupp de ska placeras i. De som 

kommer att tillhöra Out-group stannar i detta stadie. Delvelopment of trust, ledaren förser 

medarbetarna i In-group med utmaningar och möjligheter att förstärka förtroendet. 

Medarbetarna ger i utbyte lojalitet till ledaren. Creation of emotional bond, de medarbetare i 

In-group som har ett bra förhållande till ledaren kan komma till detta steg i relationen. Bandet 

mellan ledaren och medarbetaren är starkt och emotionellt, medarbetaren är högt engagerad 

till ledarens vision.51 

 

 

                                                
49 Nahavandi, 2014, The Art and Science of Leadership, Pearson Education 

50 Dienesch, Liden, 1986, Leader member exchange model of leadership 
51 Nahavandi, 2014, The Art and Science of Leadership, Pearson Education 
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3.3 – Flexibilitet 

Bemanningsföretagen har blivit större genom att kravet på flexibilitet har ökat på 

arbetsmarknaden52. Under 90-talet började man tala om flexibilitet ur arbetsgivarens 

perspektiv, då genom att arbetsgivaren använde sig av bemanningsföretag för att hyra in 

arbetskraft och få möjlighet att tidsbegränsa anställningarna för att kunna anpassa sig på bästa 

sätt till marknadens efterfrågan53. Bemanningsföretagen tillgodoser flexibilitet för både 

kundföretaget och medarbetaren på arbetsmarknaden genom tidsbegränsade anställningar. 

Det resulterar i att förväntningarna av lojalitet och engagemang från medarbetarna inte är 

höga. För att tillgodose den önskande flexibiliteten som kundföretaget vill ha från 

bemanningsföretaget ser de till att tillhandahålla med arbetskraft utan några skyldigheter eller 

åtaganden som krav.54 Enligt Olofsdotter talar Reilly för att flexibilitet är positiv för både den 

anställda och företaget. Positiv för den anställda i form av möjlighet att kunna välja 

arbetsplats, arbetstid och hur lång anställningen blir. Från organisationen sida positiv i form 

av att enklare och smidigare kunna anpassa sig till marknaden, efterfrågan och antalet 

anställda.55 I Erikssons artikel beskrivs Karlssons sammanfattning av frågan “För vem sägs 

flexibilitet vara bra respektive dålig - arbetsgivaren eller anställda?” utifrån litteraturstudier 

inom området. Karlsson kom fram till fyra möjliga svar: 

 Flexibilitet är bra både för arbetsgivaren och anställda. 

 Flexibilitet är bra för arbetsgivaren, men dålig för anställda. 

 Flexibilitet är dålig för båda parter. 

 Flexibilitet är dålig för arbetsgivaren, men bra för anställda.56 

 

 

                                                
52 Liu, Wu, Hu, 2010, Managing temporary workers by defining temporary work agency service quality 
53 Eriksson, 2007, Flexibilitet - ett exempel från forskning om flexibla organisationer och dess konsekvenser för 

arbetsmiljön 
54 Liu, Wu, Hu, 2010, Managing temporary workers by defining temporary work agency service quality 
55 Olofsdotter. 2012, Workplace flexibility and control in temporary agency 
56 Eriksson, 2007, Flexibilitet - ett exempel från forskning om flexibla organisationer och dess konsekvenser för 

arbetsmiljön 
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4. Empiri 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras den insamlade primärdatan. Avsnittet börjar med att behandla 

företagskulturen, sedan samhörighet för att avsluta med arbetsförhållande. 

___________________________________________________________________________ 

4.1 - Företagskultur 

Företagskultur är en viktig del av ett företag, ha en förståelse för processer och att veta vad 

företaget står för och arbetar efter. Det sägs även vara den del som håller ihop företaget och 

dess medarbetare genom delade normer och värderingar hos både ledning och medarbetare. 

“Företagskultur är hur företaget och dess medarbetare fungerar, vad som styr deras sätt att 

arbeta, även hur medarbetarna är mot varandra.” Respondent 2 

“Företagskultur är det sättet eller tonen som företag skapar inom en arbetsgrupp, i 

arbetssättet, i kommunikationen mellan ledning och arbetare.” Respondent 7 

“Hur klimatet är på en arbetsplats, osynliga rutiner och jargongen beskriver företagets 

företagskultur.” Respondent 8 

Vi frågade våra respondenter om de vet vad deras kundföretags normer och värderingar är 

och om de i så fall delar dessa värderingar som kundföretaget står för. R6 var den enda 

respondenten som visste vad företaget stod för och kunde beskriva deras värderingar. Fem av 

respondenter hade inte ens blivit upplysta om hur företagskulturen ser ut överhuvudtaget, de 

hade endast fått veta vad målet med arbetet var. De var endast där för att sköta sin uppgift 

som kundföretaget hyrt in dem för. Samtliga respondenter talar om att kundföretaget 

beskriver hur kunderna skall behandlas och även hur de skall sköta sina uppgifter och ha det 

som sitt mål. Huvudfokus ansåg de inte skulle ligga på hur organisationen ser ut överlag eller 

grunden för arbetets uppbyggnad. R5 säger att det är villkoren och stadgarna hos 

kundföretaget som avgör om du trivs där eller inte, även hur seriöst företaget är. Om du då 
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inte får ta del av företagskulturen hur ska du då kunna göra dig en uppfattning om företaget 

annat än hur du blir behandlad av de andra medarbetarna. R9 beskriver arbetssituationen som 

följande:  

“Jag vet väl på ett ungefär vad de anser om saker och ting. Men inte fullt ut nej. Och framför 

allt inte om det skulle uppstå en situation i typ världen som man ska ta ställning till, då vet 

jag inte självklart vad företaget skulle anse om det. Vilken sida de skulle välja. Men jag kan 

ju alltid gissa.” Respondent 9 

Fyra respondenter däremot anser att de var en del av företaget och ingick i företagskulturen 

på samma sätt som de fastanställda gjorde. Dessa respondenter menar på att de är en del av 

företaget genom att de känner sig viktiga i den roll de har och känner en viss samhörighet 

med kollegorna. R9 säger däremot att de finns en känsla av utanförskap i vissa situationer där 

de fastanställda beter sig på olika sätt mot de andra fastanställda och korttidsanställda. Dock 

så hade våra respondenter en delad mening angående om han/hon vill vara en del av 

kundföretagets företagskultur. Tre respondenter uttrycker en vilja att vara en del av företaget 

och få möjligheten att dela dess kultur. Medan tre andra respondenter accepterar sin 

arbetssituation och förstår att de inte kan vara en del av företaget då de arbetar för korta pass 

eller för få dagar. R6 förklarar att om de var på en arbetsplats under en längre tid skulle de 

självfallet vilja var en del av företaget: 

 

“För mig är det viktigt att arbeta för ett företag som står för samma saker som jag och som jag kan 

vara stolt över. Till det hör även att känna sig viktig och som en del av ett team. Därmed ja, jag vill 

vara en del av företaget och dess kultur” Respondent 6 

Vi frågade våra respondenter om de kände att de hade möjlighet att påverka sin plats i 

kundföretaget, om de hade någon att säga till om. Endast en respondent av alla tio hade 

möjlighet att kunna uttrycka sig och få sin röst hörd och även ha möjligheten till 

vidareutbildning hos företaget. Resten menar på att de inte kunde påverka alls, R7 säger att 

detta är en av anledningarna till att arbeta som korttidsanställd inte är ett framtidsalternativ, 

utan han/hon vill kunna göra sin röst hörd och kunna påverka sin plats. R5 och R9 förklarade 

det som att om de arbetade hårt och var trevliga kände de att de syntes mer, dock kände de 

fortfarande att de inte kan påverka sin plats. 
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“Generellt sett tror jag att det kan skilja sig hur man passar in och trivs i företaget utefter sin 

roll. Är man specialiserad har man ungefär samma arbetsuppgifter varje gång man kommer 

till ett nytt företag och blir mer respekterad för sina kunskaper och en del av gruppen på ett 

annat sätt. De personer som jobbar så har ofta en högre utbildning bakom sig som resulterar 

i bättre arbetsförhållanden, löner och kan vara med och påverka genom sin expertis.” 

Respondent 1 

 

4.2 - Samhörighet 

 

Samhörighet genom att känna sig som en del av företaget och känna att du passar in där är en 

fråga som våra respondenter fick svar på och svaren vi fick hade en stor bredd. Hälften av 

respondenterna svar var ett tydlig nej, de var endast där för att sköta en uppgift. Två gav ett ja 

och resten kände en känsla av båda delarna. Representera företaget var en synpunkt som flera 

diskuterade, de ansåg sig representera företaget utåt och var ett ansikte för dem men inte mer 

än så. R1 menar att han/hon kände sig som en del med avseende på de sociala och fick delta i 

evenemang/fester och likande medan när de kom till möten och liknande var de bort 

prioriterade och fick inte vara med och delta. Det självklara var att de skulle fylla upp och 

sköta arbetet i stället för att vara med på mötet. En annan synpunkt som R6 bidrog med var 

att det beror på din position i företaget om du är en del av det eller inte. En högre position gör 

dig mer delaktig och du får bli en del av företaget. 

 

Samhörighet på arbetsplatsen kan vara ett avgörande kort till att skapa trivsel och gemenskap. 

Majoriteten av våra respondenter menar att de inte har samma samhörighet på kundföretaget 

som de fastanställda har, de har svårare att komma in i gruppen och det krävs mer av en själv 

som person.  

 

“De som jobbar som fastanställda har en mycket bättre sammanhållning och är mer 

avslappnade och trygga både yrkesmässigt och socialt. Medan korttidsanställda ofta jobbar 

för sig själva och inte utstrålar samma sociala energi” Respondent 5 
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“Tror att samhörigheten är bättre mellan de som är fastanställda mot de som kanske bara 

dyker upp då och då. man tänker nog inte alltid på att bjuda med dem, till exempel på 

planerade privata fester hemma hos någon.” Respondent 10 

 

R6 menar på att korttidsanställda inte heller anstränger sig för att komma in i gruppen för att 

de vet att det bara är där för ett tag, det ligger dock i de fastanställdas eget intresse att vara en 

i gruppen då de kommer vara där under en längre period och på så sätt släpper de 

fastanställda in varandra i gruppen på ett annat sätt. R1 anser att en korttidsanställd inte alltid 

har möjligheten eller tiden att hinna bygga upp gemenskapen med övriga medarbetare, då 

anställningen kan bli kort och fokus ligger endast på arbetsuppgiften. Vid längre anställning 

hos ett kundföretag ökar chanserna att finna samhörighet och vikten vid att vara en i teamet 

ökar. Två av våra respondenter känner som sagt samhörighet på arbetsplatsen och en tredje 

menar på att de fanns skillnader mellan korttidsanställda och fastanställda i form av regler 

och arbetsuppgifter men inte gällande samhörighet och på ett personligt plan. R3 är en av de 

respondenter som kände samhörighet till sitt kundföretag då de la ner mycket tid och pengar 

på de anställda och inte skiljer på hur deras arbetsform ser ut. Företaget la ner både tid och 

pengar för att göra team-buildning övningar och låta de anställda åka på utbildningar 

tillsammans. 

 

Ledaren/chefen har ett stort inflytande i denna fråga och som tidigare beskrivits av R3 la 

hans/hennes kundföretaget ner mycket tid på de anställda och det var genom chefens beslut 

och dennes förmåga att ge medarbetarna stöttning och skapa en relation. Relationen med 

chefen är en viktig del i frågan om samhörighet, kunna finnas där för medarbetarna och bidra 

till en företagskultur för dem att känna sig bekväma i. Trots detta har vi respondenter som 

inte har träffat chefen hos kundföretaget och inte heller har en relation med sin närmsta chef 

på bemanningsföretaget. Detta kan bero på flera orsaker men det vi tydligt fått fram av våra 

respondenter är att de tror det beror på tidsbrist för att kunna bygga upp en relation som de 

fastanställda har, då de ofta byter kundföretag. De fastanställda har även möjligheten att 

komma till sig chef med alla sorters frågor och tankar medan en korttidsanställd inte har 

denna frihet då de inte har samma regler anser de flesta av våra respondenter.  
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“På det företaget jag var utplacerad på var vår arbetsledare väldigt noga med att ha en 

team-känsla med alla som jobbade. Så under själva arbetspikarna så var alla av samma korn 

skulle man kunna säga. Det var mer under raster och pauser som man märkte av den sociala 

skillnaden. Men det kändes bara naturligt att de som jobbar fast hade en bättre relation till 

arbetsledare och chefer” Respondent 5 

 

Vidare talar respondenterna även om att de flesta har en liten relation till den närmsta chefen 

på kundföretaget men högre upp i stegen avskalades relationen. Majoriteten av våra 

respondenter var ändå medvetna om att situationen såg ut såhär innan de började och medger 

att det ändå fungerade bra ur deras arbetssituation. Önskan att ha en bättre relation fanns där 

hos sex av våra respondenter. Möjligheten att ha någon på plats att kunna vända sig till vid 

problem och få feedback, R6 menar även på att detta skulle öka motivationen för arbetet. En 

av våra respondenter uttrycker vikten av att ha en bättre relation till ledaren på följande sätt: 

 

“Hade kunnat hjälpa mig att växa som person och även i min roll i företaget. Att ha någon 

att bolla idéer med och som kan pusha en. Men jag tror att det ofta är så att om man inte är 

100% ansvarig under dem så lägger de inte ner så mycket energi på en. Man har ju inte 

anställts för en lång framtid utan endast för en period för att hjälpa till. Utan för att kunna 

uppnå en djupare relation med chefen på företaget tror jag att man behöver vara 

fasttidsanställd.” Respondent 9 

 

4.3 - Arbetsförhållanden 

 

“Jag tycker att det kan vara ett bra alternativ för unga människor som vill komma ut i 

arbetslivet och samla erfarenheter eller som en tillsvidareanställning mellan två jobb istället 

för att vara arbetslös. Det är inget jag skulle vilja göra för resten av mitt liv.” Respondent 6 

 

Denna arbetsform, arbeta genom ett bemanningsföretag anses inte vara menat för en längre 

tidsperiod. Utan majoriteten av respondenterna menar på att de är en helt okej arbetsform i 

vissa perioder i livet, så som vid extraarbete när man studerar och är ett bra sätt att starta sin 

arbetskarriär på. De anser också att denna form av arbete inte garanterar arbetstillfällen, vilket 

leder till en känsla av osäkerhet. Stabilitet är en viktig del för att få in den inkomst som 

behövs menar R8, gemenskap är något både R1 och R2 talar om och menar att den ligger på 
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en ytlig nivå. För att man ska trivas på arbetsplatsen är det nödvändig att skapa en djupare 

relation, där av anser de inte att den här arbetsformen kandiderar som ett framtidsalternativ. 

R4 talar om samma problem och upplever att allt hoppande mellan kundföretag och dess 

medarbetare leder till en negativ känsla. De positiva med att arbeta genom ett 

bemanningsföretag är att de kan ge dig möjligheten att prova på olika arbetsplatser och olika 

arbetsuppgifter för att se vad som passar dig och vad du tycker är roligt. Detta uttrycker en av 

våra respondenter som följande: 

 

“Bemanningsföretaget har hjälpt mig mycket med att hitta någonting som faktiskt passar mig 

och hjälpt mig inför intervjuer och liknande. Så det är helt okej, även fast jag tycker det är 

allra bäst att vara anställd hos ett företag direkt och inte genom en mellanhand.” 

Respondent 9 

 

Vi har frågat våra respondenter mer om vad de anser finnas för fördelar respektive nackdelar 

med den här anställningsformen. R9 uttryckte detta som en möjlighet till att testa olika 

företag och träffa nya medarbetare, vilket skapar ett stort socialt nätverk. R3 talar även om 

fördelen att själv kunna välja om du vill ta det passet/arbetsplatsen och ha möjligheten att 

anpassa sig efter studier eller andra arbeten. R5 anser att det är en bra arbetsform för att starta 

sin arbetskarriär och ett lättare sätt att komma ut i arbetslivet. Även att bli anställd hos 

kundföretaget är en möjlighet som uppstår, då de känner till dig och redan vet hur du arbetar. 

Flexibilitet talar R6 om som en positiv del av den här arbetsformen, du lär dig att anpassa dig 

till de olika kundföretagen och dess medarbetare. R6 anser att flexibilitet är en egenskap du 

måste besitta för att kunna arbeta i denna roll och kunna anpassa dig vart du än kommer: 

 

“När man ständigt byter arbetsplats kan det vara svårt att hitta motivationen att ge allt, då 

dina tjänster alltid gynnar ett annat företag och man kanske inte är på den platsen för att 

”skörda frukterna” av sitt arbete.” Respondent 6 

 

Nackdelarna väger dock tyngre hos våra respondenter, där majoriteten anser att de inte 

känner sig trygga på arbetsplatsen, de hör inte “hemma” där som de fastanställda. Känslan av 

att vara en tredje hand på arbetsplatsen uppstår även i vissa situationer angående information 

mellan kundföretaget och bemanningsföretag menar R3. Gemenskapen är ett återkommande 

problem för våra respondenter, både från medarbetarna men även av sig själv i form av att du 

vet att du kan bli omplacerad när som helt och du tappar motivationen att försöka skapa 
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relationer. Regelbundenhet, kontinuitet och möjlighet att ha framförhållning är ingenting som 

R10 anser finns när man arbetar som korttidsanställd: 

 

“Att inte veta varje månad var man ska arbeta, kan vara skönt att veta till exempel hur och 

vart man arbetar på jul nästa år, hur man ska ha semester.” Respondent 10 

 

Flexibiliteten som tidigare nämns som en egenskap som du bör besitta kan även vara en 

negativ aspekt, då gemenskapen rubbas av att du ständigt kan få byta arbetsplats och 

kollegor. Även lönen och arbetstiderna kan variera stort och skapar inte den stabilitet i 

tillvaron som behövs i vissa stadier av livet. Detta leder även till att den långsiktiga 

planeringen rubbas, till exempel semester och julfirande. 

 

“Svårt att få en kontinuitet i sitt arbete där både uppgifter och arbetsplatser (m. kollegor, 

ledning, lokaler, arbetsmiljö) kan ändra sig mycket och ofta.” Respondent 7 

 

Den anställningsform som korttidsanställda har innebär enligt våra respondenter både för och 

nackdelar, vilket är nämnt tidigare. När vi frågade respondenterna vad de tror andra 

korttidsanställda anser om den här typen av anställningsform var det spridda svar. Fyra av 

respondenterna tror att andra tycker som de själva. Fem tror att även andra ser det som endast 

något tillfälligt som passar för stunden och målet är att vid senare tillfälle hitta ett annat jobb: 

 

“Man var väl medveten om att detta var vid behov och ingen heltidssysselsättning” 

Respondent 3 

 

Hög arbetsmoral och att ge det lilla extra i arbetet är någonting som R5 tycker är tydligt bland 

de som arbetar för samma bemanningsföretag som R5. Det är viktigt att alltid försöka göra 

sitt bästa och inte begå några misstag, hoppet om en fast anställning finns tydligt bland de 

andra korttidsanställda. Även R6 är inne på samma spår och tror att möjligheten att bestämma 

hur mycket man arbetar själv kan ses som en sporre, att man har mer eget ansvar över sin 

arbetssituation och att mer timmer ger mer lön är en drivkraft att arbeta mer. Däremot tror R6 

och R10 att det finns många som är nöjda med den arbetssituation som korttidsanställda har 

med varierat utbud av arbete och har inte något emot att lönen skiftar. R10 tar det även ett 

steg längre och tror att det finns, som på alla arbetsplatser, de som inte bryr sig om arbetet: 
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“Det finns alltid de som inte bryr sig så mycket och tänker inte så mycket. De tycker väl 

ingenting utan jobbar bara och får lön och är sedan nöjda” Respondent 10 

 

Vad de fastanställda anser om korttidsanställda kan bero på flera olika saker, men ofta 

grundar det sig i hur människan är i sig och inte vilken typ av anställningsform man har. 

Tankarna om den här frågan är spridda bland respondenterna. Två av respondenterna kände 

likadant på arbetsplatsen, de fastanställda anser att de är bättre och att korttidsanställda har en 

sämre anställning och på så sätt även är sämre arbetare. Dels beroende på att de inte har 

arbetat där lika länge men även att de inte tillhör företaget på samma sätt. R7 uttrycker det 

såhär: 

 

“De känner att de lätt kan bli utbytta (då man kan ha en inhyrd istället för att fastanställa 

någon) och att viss bemanningspersonal gör ett sämre jobb då de bara är för att fylla en 

plats” Respondent 7 

 

Nio av respondenterna känner att känslan mellan fastanställda och korttidsanställda är 

negativ. R3 däremot kände på sin arbetsplats att de fastanställdas känsla var positiv och att 

synen på korttidsanställda inte är negativ och nedvärderande. Alla arbetar lika bra och kan 

prestera på samma sätt, så länge personen i sig vill det.  
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5. Analys 

__________________________________________________________________________________ 

Analysen baseras på en kombination utav primärdata och de tidigare presenterade teorierna. 

Vi grundar våra antaganden på intervjuer och tidigare forskning för att skapa oss en 

uppfattning om verkligheten. 

__________________________________________________________________________________ 

5.1 - Företagskultur 

Utifrån våra respondenters tankar och åsikter förstår vi att värderingar och normer för en 

korttidsanställd bortprioriteras i upplärningsprocessen hos kundföretaget. Vi kan se en 

överensstämmelse med det O’Reilly och Chatman skildrar om individens beteende på 

arbetsplatsen och våra respondenters beteende. O’Reilly och Chatman beskriver den 

förenlighet som finns mellan individen och organisationen där värderingar och normer står 

för hur individen skall uppföra sig och känna sig på arbetsplatsen57. Om inte de 

korttidsanställda får ta del av förenligheten och anamma hur det sociala kontrollsystemet 

fungerar på arbetsplatsen är det inte förvånande att de känner en känsla av utanförskap 

gentemot de fastanställda. Känslan av att uppleva sig själv som en del av företaget och vara 

delaktig i processer är en viktig del i att känna sig “hemma” och känna sig som en i gänget. 

Delade normer och värderingar kan vara en viktig del i att känna gemenskap med övriga 

medarbetare, om du står för samma värderingar som övriga medarbetare är det lättare att du 

skapar kontakter och även attraheras till arbetsplatsen i sig. 

“Att inte känna sig hemma på en plats och kunna träffa sin chef/ledare för att tala om 

problem till exempel ser jag som en nackdel.” Respondent 1 

Schein sammanfattar företagskulturen i sex steg där han förklarar hur företagskulturen kan 

användas inom ett företag. Kortfattat så innebär det att företagskulturen skapas och hjälper 

medarbetarna att hantera problem och processer. När företagskulturen är etablerad lärs den ut 

                                                
57 Elfenbein, O'Reilly, 2007, Fitting in: The effects of relational demography and person-culture fit on group 

process and performance 

http://gom.sagepub.com.till.biblextern.sh.se/search?author1=Hillary+Anger+Elfenbein&sortspec=date&submit=Submit
http://gom.sagepub.com.till.biblextern.sh.se/search?author1=Hillary+Anger+Elfenbein&sortspec=date&submit=Submit
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till nya medarbetare och blir det legitima sättet att känna och arbeta.58 Dock ser vi inte att det 

överensstämmer med hur våra respondenter upplever det. Endast en av tio respondenter anser 

sig ha blivit ordentligt upplyst om företagskulturen och företagets normer och värderingar. 

Fyra av respondenterna har en liten aning om normerna och värderingarna, men fem stycken 

har inte blivit upplysta alls. Hos deras kundföretag har de två sista stegen i Scheins sex steg 

inte blivit implementerade i upplärningen av nya medarbetare. Vad det kan bero på är att flera 

av våra respondenter endast är på kundföretaget som extra arbetare en viss period. Det är som 

flera respondenter har påpekat, fastställt redan från början att det endast är något tillfälligt.  

“Man var väl medveten om att detta var vid behov och ingen heltidssysselsättning” 

Respondent 3 

I en sådan situation är det förståeligt att kundföretaget inte kan lära upp alla nya medarbetare 

företagskulturen på samma sätt. Dock finns det flera, så som Elfenbein och O'Reilly som 

anser att en förenlighet med företagskulturen är viktigt för alla individer som arbetar på 

arbetsplatsen59. Därför är företagskulturen viktig för nya medarbetare så att de har förståelse 

för vad det egentligen är som ligger bakom agerande och beslut, för att förstå medarbetarna 

och processer inom företaget. 

“För mig är det viktigt att arbeta för ett företag som står för samma saker som jag och som jag kan 

vara stolt över. Till det hör även att känna sig viktig och som en del av ett team. Därmed ja, jag vill 

vara en del av företaget och dess kultur” Respondent 6 

Vi har några respondenter som är införstådda med att de inte kommer vara en del av företaget 

på samma sätt som de fastanställda är. Kunda diskuterade det utifrån begreppet nonpersons, 

vilket var ett begrepp han använde för korttidsanställda som hamnade utanför 

företagskulturen60. Vi kan tydligt se att Kunda hade en poäng med det han sade utifrån våra 

respondenter, de var inte en del av företaget eller dess kultur på samma sätt som de 

fastanställda. Kunda nämner även att de korttidsanställda styrs av ett fåtal regler vilket även 

en av våra respondenter påpekar. Reglerna är inte samma regler som de fastanställda följer 

fullt ut, vilket vi ser som en ytterligare orsak till varför en skillnad mellan 

                                                
58 Schein, 1990, Organizational culture 
59 Elfenbein, O'Reilly, 2007, Fitting in: The effects of relational demography and person-culture fit on group 

process and performance 
60 Kunda, 2006, Engineering culture 

http://gom.sagepub.com.till.biblextern.sh.se/search?author1=Hillary+Anger+Elfenbein&sortspec=date&submit=Submit
http://gom.sagepub.com.till.biblextern.sh.se/search?author1=Hillary+Anger+Elfenbein&sortspec=date&submit=Submit
http://gom.sagepub.com.till.biblextern.sh.se/search?author1=Hillary+Anger+Elfenbein&sortspec=date&submit=Submit
http://gom.sagepub.com.till.biblextern.sh.se/search?author1=Hillary+Anger+Elfenbein&sortspec=date&submit=Submit
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anställningsformerna uppstår. Om inte alla anställda arbetar utefter samma regler förstår vi 

vad Kunda menar med sitt uttryck nonpersons. Vi håller med Kunda och instämmer att det 

passar bra in på korttidsanställda från bemanningsföretag. De behandlas annorlunda av både 

medarbetarna och ledarna och blir som en “outsider” eller som Garsten kallar det 

“främlingar” i kundföretaget61. Det vi anser har både för-och nackdelar, är du på en 

arbetsplats bara några få dagar kan de vara skönt att inte vara insatt i allt företaget står för och 

vad alla processer baseras på, det skulle dessutom vara näst intill omöjligt att genomföra. 

Men flera av respondenterna anser att om du ska var där återkommande gånger/tidsbegränsat 

kan en uteslutning från företagskulturen leda till negativa utfall, så som bristande gemenskap 

och skapa en ostabilitet i livet.  

Hofstede beskriver företagskultur mer som ett tankesätt än konkreta och synliga delar av 

organisationer62. Det i sig gör det svårare för korttidsanställda att uppfatta och förstå 

företagskulturen. Alla individer uppfattar saker på ett eget sätt och om det inte finns 

nerskriver på ett papper eller tydligt uppspaltat i en bok så blir det ännu svårare att lära det 

vidare. R9 hade uppfattat en del av företagets värderingar men inte fullt ut, vilket vi ser att 

Hofstede menar med sina sju egenskaper om företagskultur63.  

”Jag vet väl på ett ungefär vad de anser om saker och ting. Men inte fullt ut nej. Och framför 

allt inte om det skulle uppstå en situation i typ världen som man ska ställning till, då vet jag 

inte självklart vad företaget skulle anse om det. Vilken sida de skulle välja. Men jag kan ju 

alltid gissa.” Respondent 9  

Företagskulturen är oftast inte tydlig och för att kunna uppfatta den krävs det engagemang 

från både den korttidsanställdas sida, men även från de fastanställdas intresse att inkludera 

den nya medarbetaren i företaget fullt ut. 

 

 

 

 

                                                
61 Olofsdotter, Augustsson, 2008, Uthyrda konsulter från bemanningsföretag: Främling eller outsider? 
62 Schein, 1990, Organizational culture 
63 Schein, 1990, Organizational culture 
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5.2 - Samhörighet 

Deci med flera beskriver samhörighet som ett av människans psykologiska behov som är 

kopplat till välbefinnande och utveckling64, vilket våra respondenter gör tydlig för oss att de 

anser är viktigt. De menar att närhet och interaktioner med medarbetare är en grund för att 

trivas på arbetsplatsen. Dock kände majoriteten av respondenterna att de inte hade den typ av 

samhörighet som de önskar sig, varken med medarbetarna eller ledarna på kundföretaget. Vi 

kunde tydligt urskilja att de tyckte att de fastanställda hade en bättre samhörighet än dem 

själva: 

“De som jobbar som fastanställda har en mycket bättre sammanhållning och är mer 

avslappnade och trygga både yrkesmässigt och socialt. Medan korttidsanställda ofta jobbar 

för sig själva och inte utstrålar samma sociala energi” Respondent 5 

Det var flera respondenter som var inne på samma spår, att det är svårt att få en närmare 

kontakt med de fastanställda. R10 exempelvis konstaterade att de fastanställda inte endast har 

en bättre gemenskap på arbetsplatsen utan även privat efter arbetstid. Många tänker inte på att 

bjuda hem de som bara dyker upp då och då på privata middagar och tillställningar. Bland 

annat Deci poängterar betydelsen av att ha interaktioner i vardagen som speglar en känsla av 

närhet och gemenskap, med exempelvis kollegor65. Flera av respondenterna får inte den här 

gemenskapen på arbetsplatsen. R4 uttrycker sig såhär: 

“Nackdelen var att jag inte kände mig “hemma” på de företag jag endast var på ibland” 

Respondent 4 

Vi kopplar även ihop detta med en teori av Graen och Uhl-Bien, LMX modellen där 

medarbetarna är uppdelade i två olika grupper baserat på förhållandet mellan ledaren och 

medarbetaren66. Vi kan där urskilja att nio av tio av respondenter hamnar i Out-Group, de får 

inte samma möjlighet att påverka arbetet. De är där för att göra den uppgift de är anställda för 

                                                
64 Moller, Deci, Elliot, 2010, Person-Level Relatedness and the Incremental Value of Relating. 
65 Milyavskaya, Koestner, 2011, Psychological needs, motivation, and well-being: A test of self-determination 

theory across multiple domains 
66 Nahavandi, 2014, The Art and Science of Leadership, Pearson Education 
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och känner ofta missnöje över att inte få samma chans som de fastanställda. Deras arbete 

utförs efter andra regler än de fastanställda menar en respondent på. De får inte heller samma 

möjlighet att bygga upp en relation då de inte finns tid för det, utan ledaren prioriterar bort 

dem och fokuserar på de fastanställda som är i In-Group. Majoriteten av våra respondenter 

menar att de vill ha en bättre relation, öka samhörigheten med ledaren och medarbetarna. De 

vill befinna sig i In-group där de får råd och stöd i sina arbetsuppgifter. Där får de även 

chansen att bygga upp ett förtroende. Relationen hos majoriteten av våra respondenter stannar 

då i steg 1, Testing and assessment. Medan en respondent hamnar i steg 2, Development of 

trust där hans/hennes ledare arbetade mycket med stöttning och skapande av en relation till 

alla medarbetare, oavsett arbetsform. En bättre relation menar en av våra respondenter skulle 

leda till följande: 

“Hade kunnat hjälpa mig att växa som person och även i min roll i företaget. Att ha någon 

att bolla idéer med och som kan pusha en. Men jag tror att det ofta är så att om man inte är 

100% ansvarig under dem så lägger de inte ner så mycket energi på en. ”Respondent 9 

Vikten av att ha en relation med ledaren är något som tycks glömmas bort i den här typen av 

anställningsform, det är upp till ledaren att se till att alla medarbetare har möjligheten att 

bygga upp en social relation på arbetsplatsen. En svårighet ligger i att det är flera ledare som 

är inblandade och från två olika företag. Dels är det en ledare från bemanningsföretaget som 

den korttidsanställda har kontakt med, men sedan arbetar de under en eller flera ledare hos 

kundföretaget. Relationen mellan de olika ledarna kan skilja sig åt och det kan nog vara 

problematiskt att det är på två olika sätt. Dock var de flesta respondenterna medvetna om att 

relationen kunde vara bristfällig och kunde på sätt och vis acceptera att de hamnade i Out-

group, även fast detta inte var det mest önskvärda. Som R7 uttryckte sig: 

“Det är en anledning varför man önskar en fastanställning.” Respondent 7 

Flexibilitet anses vara en positiv faktor med avseende på möjligheten att kunna kombinera 

studier, andra fritidssysslor och även möjligheten att kunna byta arbetsplats/arbetstider. Om 

man däremot kombinerar flexibiliteten med samhörigheten ses flexibiliteten ur en negativ 

synvinkel. Individen har inte samma engagemang för arbetsuppgiften och inte heller samma 
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motivation till att försöka skapa relationer på grund av detta, då de när som helst kan få 

avsluta sin anställning hos det kundföretag de är på då de oftast bara är korttidsanställda. 

“Nackdelarna är ju helt klart att man aldrig riktigt kan slappna av och känna sig helt trygg 

med sin anställning. Kunden som hyr tjänsten kan lika gärna säga upp kontraktet redan efter 

din första dag på en arbetsplats. Detta kan skapa stress och rädsla hos individer.” 

Från Karlssons fyra möjliga svar till vem flexibiliteten är bra för67, skulle vi säga att de är 

“Flexibilitet är dålig för båda parter” i relation till samhörighet. Ingen tjänar på en dålig 

samhörighet, från medarbetarens perspektiv talas det om brist på motivation och känsla av 

utanförskap och det är något en ledare i sin tur inte tjänar på i längden. Bristen på motivation 

bidrar inte till företagets effektivitet eller utveckling, snarare tvärtom. 

5.3 - Arbetsförhållanden 

Korttidsanställdas arbetsform är baserad på flexibilitet, att kunna tillsätta behovet av personal 

för ett kundföretag på ett snabbt och effektivt sätt genom att hyra in medarbetare från ett 

bemanningsföretag. Detta leder i sin tur till att arbetsförhållandena ser annorlunda ut för de 

korttidsanställda, vilket både ses som positivt och negativt ur olika synvinklar. I frågan om 

Karlsson fyra utfall av flexibilitet68 anser vi att i en fråga om arbetsförhållanden kan två utfall 

passa in i olika scenarier: “Flexibilitet är bra för arbetsgivaren, men dålig för anställda” och 

“Flexibilitet är bra både för arbetsgivaren och anställda”. Det är positivt för arbetsgivaren 

men negativt för den anställde i den punkt att det är arbetsgivaren som har “makten” att 

kunna avsluta anställningen när som helst. Resultatet av våra intervjuer visar även på att 

majoriteten av våra respondenter inte ser detta som ett framtidsalternativ då varken lönen 

eller arbetstiden är stabil, utan den kan variera från månad till månad. Även känslan av att 

kunna bli utbytt när som helst skapar en osäkerhet som även påverkar de sociala, där vi fått 

fram att motivationen till att skapa kontakter minskas på grund av ovissheten. 

                                                
67 Eriksson. 2007, Flexibilitet - ett exempel från forskning om flexibla organisationer och dess konsekvenser för 

arbetsmiljön 
68 Eriksson. 2007, Flexibilitet - ett exempel från forskning om flexibla organisationer och dess konsekvenser för 

arbetsmiljön 
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“När man ständigt byter arbetsplats kan det vara svårt att hitta motivationen att ge allt.” 

Respondent 6 

“Känner att de lätt kan bli utbytta (då man kan ha en inhyrd istället för att fastanställa 

någon) och att viss bemanningspersonal gör ett sämre jobb då de bara är där för att fylla en 

plats” Respondent 7 

“Flexibilitet är bra både för arbetsgivaren och anställda”69 i den mening att medarbetaren kan 

anpassa sitt schema och därmed lönen själv, även ha möjligheten att tack nej eller ja till 

erbjudanden som passar dig om du till exempel studerar eller har ett till arbete. Möjligheten 

att kunna testa på olika typer av arbetsplatser och på så sätt känna vart du trivs med och vad 

du vill syssla med är en fördel med flexibilitet. På samma sätt gör kundföretaget då de hyr in 

en medarbetare för den tid de behöver vara sig de är en dag eller en längre tidsperiod och kan 

avsluta anställningen så snart behovet är över. Genom detta är bemanningsföretagen en stor 

del av dagens marknad, för att kunna öka flexibiliteten i företagen och på så sätt vara 

anpassningsbara till efterfrågan på ett helt annat sätt, vilket är en stor fördel för företagen. Det 

är även detta Reilly talar för “Flexibilitet är bra både för arbetsgivaren och anställda” 70. och 

vi kan bekräfta det utifrån synpunkterna vi fått fram genom denna undersökning Dock har 

denna arbetsform överlag fått en negativ klang av våra respondenter och vi kan tydlig se att 

det brister i form av gemenskap och att inte känna sig “hemma” i kundföretaget.  

“Jag tycker att det kan vara ett bra alternativ för unga människor som vill komma ut i 

arbetslivet och samla erfarenheter eller som en tillsvidareanställning mellan två jobb istället 

för att vara arbetslös. Det är inget jag skulle vilja göra för resten av mitt liv.” Respondent 6 

Vi kan hålla med R6 i det här påståendet om att detta är mer en anställningsform du kan ha i 

vissa stadier av ditt liv, men i det långa loppet behöver du känna att du kan påverka din 

position i företaget, känna gemenskap och känna att du tillhör företaget och delar dess 

värderingar. Vi fick fram att nio av respondenterna kände att det var en dålig stämning mellan 

de fastanställda och de korttidsanställda, vilket inte är helt acceptabelt. Utan alla ska 

                                                
69 Eriksson., 2007, Flexibilitet - ett exempel från forskning om flexibla organisationer och dess konsekvenser för 

arbetsmiljön 
70 Olofsdotter. 2012, Workplace flexibility and control in temporary agency 
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behandlas lika och ha samma rätt att komma med åsikter och bli hörda, vilket vi kan urskilja 

är en stor brist i den här arbetsformen och klyftorna mellan de anställda är för de mesta 

väldigt stor. 
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6. Slutdiskussion  

__________________________________________________________________________________ 

I slutdiskussionen återkopplar vi till vårt syfte och våra frågeställningar, för att sedan avsluta 

med förslag på vidare forskning. 

__________________________________________________________________________________ 

Vår undersökning med syfte att öka förståelsen kring korttidsanställdas arbetssituation, hur de 

ser på frågan om samhörighet på arbetsplatsen och om de är en del av företagskulturen, bidrar 

med relevanta infallsvinklar på medarbetarnas syn på frågan. Genom att 

bemanningsföretagen har ökat allt mer på marknaden under de senaste åren har den här 

undersökningen bidragit ökad förståelse för dagens samhälle. Vi har även fått fram empiri 

som bekräftar tidigare forskning och teorier inom vårt undersökningsområde.  

De slutsatser vi kan dra av denna studie är framförallt att samhörigheten brister under dessa 

arbetsförhållanden. Medvetenhet om den här bristen finns hos vissa individer, däremot är 

önskan att ha samhörighet med kollegor och ledning större. På grund av bristen på 

gemenskap med kollegor och känslan av att inte kunna påverka sin roll i företaget har det lett 

till att denna anställningsform ses som en tillfällig anställning i väntan på en fastanställning. 

Samhörighet på arbetsplatsen skapar motivation och är ett psykologiskt behov hos oss 

människor för att skapa välbefinnande och kunna utvecklas. Du tillbringar en stor del av ditt 

liv på arbetsplatsen och därför kan vi se varför respondenterna uttrycker sig som de gör 

angående den här arbetsformen. Bristen på samhörighet ser vi är en stor negativ effekt av 

flexibilitetens inverkan på dagens marknad, då en medarbetare kan bli uppsagd hos 

kundföretaget från en dag till en annan för att effektivt och smidigt kunna anpassa sig till den 

efterfråga som finns. Det i sin tur är däremot en stor fördel för kundföretaget men vi ser det 

fortfarande som en nackdel för medarbetaren. 

Företagskultur är relativt svårdefinierat, det varierar mellan företag och även individer inom 

samma företag kan uppfatta den olika. Vi tog upp frågan om företagskultur med våra 

respondenter och sammanfattningsvis anser de att de inte tillhör företagskulturen. 

Förklaringen till det verkar bero främst på att de inte har blivit inkluderade i den av de övriga 

medarbetarna och ledarna. Företagskultur är något abstrakt vilket kan vara svårt att föra 
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vidare. Många av respondenterna var inte på samma arbetsplats en längre tidsperiod och då är 

det svårt att få grepp om företagskulturen. En slutsats är att själva arbetsformen 

korttidsanställning kan vara en orsak till att möjligheten att tillhöra företagskulturen försvåras 

grovt.  

Avslutningsvis tycker vi oss se en skillnad mellan de olika arbetsformerna fastanställd och 

korttidsanställd. Om det är negativt eller positivt går egentligen inte att avgöra, utan det 

varierar från individ till individ och situation till situation. Vissa anser att korttidsanställning 

passar dem utmärkt och de trivs bra med det, medan vissa menar att de föredrar att vara 

fastanställda.  

6.1 - Förslag på vidare forskning 

Hofstede beskriver företagskulturen som mjuk, vag och svårfångad; den är genuint kvalitativ 

och inte lätt att mäta och klassificera71, som en slutsats av vår uppsats känner vi att det är den 

känslan vi har upplevt. Så ett förslag på vidare forskning är att utgå från samma eller liknande 

frågeställningar som vi har gjort men komplettera uppsatsen med observationer. Om det gick 

att kombinera observationer på alla respondenters arbetsplatser och intervjuer skulle det 

kunna ge forskaren en djupare förståelse och mer tydlighet i vad respondenterna egentligen 

menar. 

Vi har i den här undersökningen utgått från ett medarbetarperspektiv och utfört intervjuer 

med de som arbetar genom ett bemanningsföretag. Det skulle vara intressant att vända på det 

och undersöka vad de fastanställda anser om bemanningsföretag och korttidsanställda och 

utföra intervjuer med fastanställda medarbetare istället. Eller utgå från ledarnas perspektiv. 

Vad de anser om korttidsanställda och på så sätt se om det finns någon tydlig generell 

skillnad mellan fastanställda och korttidsanställda.  

Det finns många olika typer av bemanningsföretag på marknaden, vissa arbetar endast med 

konsulter och experter. Ett exempel är att företag hyr in en VD eller liknande som ska hjälpa 

företaget att utvecklas, effektiviseras eller liknande. Det vore intressant och se om en sådan 

                                                
71 Schein, 1990, Organizational Culture 
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typ av expert har en annorlunda inställning till arbetsformen mot vad våra respondenter har, 

då ingen av de vi intervjuade har arbetat som konsult eller expert. Utföra en undersökning om 

de har en annan erfarenhet av samhörighet mot vad våra respondenter har.  
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Bilaga 1 

1. Vill du vara anonym i denna undersökning? 

2. Vad tycker du om att vara anställd på ett bemanningsföretag/korttidsanställd generellt? 

3. Det finns många olika bemanningsföretag på marknaden, tror du att det är skillnad att vara 

anställd hos respektive bemanningsföretag? 

- Varför/varför inte? 

4. Vad är för och nackdelarna med att arbeta genom ett bemanningsföretag? (enligt dig, 

utveckla gärna) 

5. Vad tror du dina medarbetare (som är anställda på ett bemanningsföretag) tycker om att 

arbeta genom bemanningsföretag? 

6. Hur känner du i frågan om samhörighet med övriga medarbetare? 

- Ser du någon skillnad mellan fastanställda och korttidsanställda? 

7. Vet du vad företaget har för normer och värderingar och delar du dessa med företaget? 

8. Känner du att du är en del av företaget? 

Om nej… 

9. Vill du vara en del av företaget? 

Om ja… 

10. På vilket sätt känner du det? 

11. Känner du att du kan påverka din plats inom företaget och din arbetssituation? 

12. Hur ser din relation ut med chefen/ledaren på företaget? 

- Ser du någon skillnad mellan fastanställda och korttidsanställda? 
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13. Hade du önskat en annan relation med chefen/ledaren på företaget? 

14. Har du något övrigt du önskar tillägga? 

 

 


