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Sammanfattning 

Titel: Den tredje parten: En fallstudie om ett rekryteringsföretags förhållningssätt till 

organisationskultur 

Författare: Jesper Kask & Jesper Eriksson 

Handledare: Michael Levin 

Ämne: Företagsekonomi 

Syfte: Studien ska bidra med insikter kring hur ett externt rekryteringsföretag förhåller sig till 

organisationskultur och därmed den kulturella matchningen mellan organisation och kandidat.  

Teoretiskt perspektiv: Till grund för tolkning och analys av insamlade data ligger Schein 

och Scheins (2017) modell för undersökning av organisationskultur. I modellen beskrivs tre 

nivåer av organisationskultur: artefakter, delad tro och värderingar samt underliggande 

antaganden. Dessa analyseras och tolkas i sin tur utifrån tolv observerbara faktorer och 

uttryck av organisationskultur. 

Metod: En fallstudie har genomförts på ett svenskt rekryteringsföretag med hjälp av 

kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Studien har haft en iterativ ansats, där den teoretiska 

referensramen har utvecklats under processens gång. 

Empiri: I en typisk rekryteringsprocess önskar fallföretaget identifiera en matchning mellan 

kund och kandidat, där kundens förväntningar på kandidaten och beskrivna 

organisationskultur, ska överensstämma med kandidatens kompetens, erfarenhet, värderingar 

och egenskaper. Insamlad empiri tyder dock på att fallföretaget saknar en gemensam 

definition av begreppet organisationskultur och dess innehåll, varpå undersökning, tolkning 

och bedömning av kundens organisationskultur sker subjektivt av rekryteringskonsulter. 

Fallföretaget förlitar sig på kundens beskrivning av organisationskultur, utan att söka 

bekräftelse för dess praktiska verklighetsförankring, medan kandidatens egenskaper, 

värderingar etc., söks bekräftas eller dementeras genom intervjuer och referenser. 

Slutsats: Studien visar på att fallföretaget går miste om essentiella insikter och inte skapar en 

fullständig förståelse för kundens organisationskultur. I förlängningen leder detta till att de tre 

entiteterna inblandade i rekryteringsprocessen, kund, kandidat och konsult, inte skapar en 

överensstämmande, heltäckande förståelse för den praktiska verkligheten av 

organisationskulturen. Därmed har studien identifierat brister i den kulturella matchningen 

mellan organisation och individ. 

 

Nyckelord: Organisationskultur, Kulturell matchning, P-O fit, Rekrytering 



 

Abstract 

Title: The third party: A case study about a Swedish recruitment company’s approach to 

organizational culture 

Authors: Jesper Kask & Jesper Eriksson 

Mentor: Michael Levin 

Subject: Business economics 

Purpose: The study will provide insight into how an external recruitment company relates to 

organizational culture and hence the cultural match between organization and candidate. 

Theoretical framework: Analysis and interpretation of the empirical evidence is based on 

Schein and Scheins (2017) model for organizational culture research. The model describes 

three levels of organizational culture: artifacts, shared beliefs and values, and basic, 

underlying assumptions. In turn, these are analyzed and interpreted through twelve observable 

factors and expressions of organizational culture. 

Method: A case study has been conducted at a Swedish recruitment company using 

qualitative, semi-structured interviews. The study has been performed with an iterative 

approach, in which the theoretical framework has evolved during the process. 

Result: In a typical recruitment process, the case company wishes to identify a match 

between client and candidate, where the client's expectations of the candidate and the 

described organizational culture should match or be compatible with the candidate's skills, 

experience, values and characteristics. However, the empirical evidence indicates that the case 

company lacks a common definition of organizational culture and it’s content, consequently 

leading to examination, analysis and assessments of the client’s organizational culture being 

subjectively reviewed by recruitment consultants. The case company relies on the client’s 

description of their organizational culture, without seeking confirmation of it’s practical 

anchorage, while the candidate's characteristics, values, etc., are confirmed or demented 

through interviews and references. 

Conclusion: The study shows that the case company misses out on essential insights, by not 

creating the base for a complete understanding of the client's organizational culture. 

Furthermore this indicates that the three entities involved in the recruitment process, 

customer, candidate and consultant do not create a consistent and full understanding of the 

practical reality of organizational culture. Thus, the study has identified shortcomings in the 

cultural match between organization and individual. 

 

Keywords: Organizational culture, Cultural match, PO-fit, Recruitment   



 

Begrepp och definitioner 
Nedan följer en presentation av relevanta begrepp och dess definition för uppsatsen 

Begrepp Definition 

Organisationskultur En organisations underliggande antaganden och hur de framträder 

genom delad tro, värderingar, och artefakter. 

Kulturell matchning En situation som uppstår när organisationens och individens 

underliggande antaganden, värderingar och tro överensstämmer 

eller anses kompatibla. 

P-O fit Kompatibiliteten mellan en individ och en organisation. 

Kompatibiliteten anses uppstå när i) en av de två entiteterna förser 

den andra med vad den behöver, ii) de båda entiteterna delar 

grundläggande egenskaper och värderingar eller iii) båda 

situationerna uppstår samtidigt. 

Kund En organisation som gett i uppdrag åt fallföretaget att genomföra 

en eller flera rekryteringar. 

Kandidat En person som ses som en möjlig lösning eller utgång i ett val. I 

detta fall en kandidat till att bli erbjuden ett arbete i någon form 

genom en rekryteringsprocess. 

Konsult En rekryteringskonsult ansvarar för rekryteringsprocessen och 

fördelar uppgifter till medverkande researcher under arbetets 

gång. Konsulten sköter även så kallade djupintervjuer med 

kandidater, samt löpande kontakt med kunden. 

Researcher En researcher är ansvarig för den inledande sökningen efter 

kandidater till en tjänst. Researchern ansvarar även för de 

inledande intervjuerna per telefon med kandidater och deltar i 

utvalda möten med kunden, tillsammans med konsulten. 
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1. Inledning 

Det inledande kapitlet ämnar vägleda läsaren in i ämnet som studien ska behandla. Vidare 

ska läsaren tillåtas bilda en grundläggande förståelse för studiens problemformulering, syfte, 

frågeställningar och avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Även om begreppet organisationskultur först blivit framträdande inom teoretiska kretsar på 

1980-talet, har konceptet av begreppet studerats sedan tidigt 1940-tal (Chatman, 1991). 

Begreppet beskriver ett fenomen som under de senaste tre till fyra decennierna ses som en allt 

mer betydande faktor i organisationers framgång eller misslyckanden. Organisationskulturens 

påverkan på organisationens effektivitet, prestation och resultat, samt individens engagemang, 

trivsel och motivation till att stanna kvar i organisationen under en längre tid, är väl 

dokumenterad i tidigare forskning (Kristof-Brown, Zimmerman & Johnson, 2005; Liu, Liu & 

Hu, 2010; Ogbonna & Harris, 2000; O’Reilly, Chatman & Caldwell, 1991; Warrick, 2017; 

Zheng, Yang och McLean, 2010). 

 

Organisationskultur har också framhävts ha påverkan på hur attraktiva en organisation anses 

vara, när det kommer till att locka till sig de bästa möjliga medarbetarna, de stora talangerna 

och framgångsrika ledarna (Warrick, 2017). Warrick (2017) summerar organisationskulturens 

övergripande inverkan på följande sätt: 

 

“Culture can differ significantly within and between organizations. They can bring out the 

best in people and create excellent environments for people to work in or they can bring out 

the worst in people and create dysfunctional environments filled with stress and tension.”  

(Warrick, 2017) 

 

Vidare har hur starkt överensstämmande organisationens och individens underliggande 

antaganden, och därmed värderingar och förväntningar är, visat sig avgörande för en individs 

anpassning till och trivsel inom en organisation (Chatman, 1991). Denna så kallade 

“kulturella matchning” mellan organisationens kultur och individens motivation har också 

visat sig ha starka samband till individens möjligheter att avancera inom organisationen, där 

kulturella aspekter allt oftare premieras före yrkesmässig kompetens (Wallach, 1983). Även 
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Schneider (1987), Resick, Baltes och Shantz (2007) samt Kristof (1996) belyser vikten av 

individens och organisationens överensstämmande kulturella egenskaper, och dess betydelse 

vid rekrytering av nya medarbetare till en organisation. Den sistnämnda beskriver begreppet 

“person-organization fit” (P-O fit) som kompatibiliteten mellan organisation och person 

(Kristof, 1996). Hur stark kompatibiliteten är, anses vara en avgörande faktor för hur stor 

chansen är att en person blir attraherad av en tjänst, anställd vid en rekryteringsprocess samt 

hur länge en anställd stannar kvar inom en organisation (Kristof, 1996; Liu, Liu & Hu, 2010; 

Schneider, 1987). Tidigare forskning antyder även att majoriteten av anställda som lämnar 

organisationer, gör det på grund av en upplevelse av att inte “passa in” (Wallach, 1983). Detta 

menar Wallach (1983) samt Duda och Žůrková (2013) leder till stora kostnader för 

organisationer, vilket ytterligare ger incitament till att fokusera på de kulturella aspekterna i 

rekryteringsprocessen. 

  

Samtidigt som studier alltmer belyser betydelsen av organisationskultur för ett framgångsrikt 

resultat och den så kallade kulturella matchningen mellan organisation och individ, anses 

begreppen alltjämt svårfångade. Forskningen inom organisationskultur har tidigare haft svårt 

att nå en enighet i huruvida begreppet går att definiera eller inte, och därmed har frågetecken 

cirkulerat kring dess eventuella kvantifiering eller mätbarhet (O’Reilly, Chatman & Caldwell, 

1991). Alvesson (2015) samt Schein och Schein (2017) är exempel på hur dessa motstridiga 

uppfattningar lever kvar än idag. Medan Schein och Schein (2017, 255–267) presenterar 

organisationskultur som ett strukturellt koncept och därmed undersökningsbart, hävdar 

Alvesson (2015, 30) att en organisationskultur är allt för dynamisk och komplex för att kunna 

undersökas med hjälp av bestämda teorier och modeller. 

  

Trots att den så kallade “kulturella matchningen” blir allt viktigare, minskar organisationers 

inblandning i rekryteringsprocessen och istället används externa rekryteringsföretag i allt 

större utsträckning. Svenska företags användning av denna rekryteringsväg ökade med 5% 

mellan år 2014 och 2016, för att år 2016 användas i cirka 24% av alla rekryteringar. (Svenskt 

Näringsliv, 2014; Svenskt Näringsliv, 2016) Därmed kan det antas att rekryteringsföretagen, 

som tredje part i processen, måste förhålla sig till den problematik som att identifiera en 

kulturell matchning mellan organisation och individ innebär. I ett första led behöver nämligen 

rekryteringsföretaget kunna förstå sig på organisationskulturen, ett begrepp som konstaterats 

komplext och svårdefinierat (Alvesson 2015, 30; Schein & Schein 2017, 203–204). I ett andra 

led behövs individens kulturella egenskaper, värderingar och motivation urskiljas, och 
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slutligen ska en eventuell kulturell matchning kunna identifieras mellan dessa två entiteter 

(Chatman, 1991). I och med den ökande trenden av en “tredje part” inblandad i 

rekryteringsprocessen, har en kunskapslucka skapats när det gäller att studera externa 

rekryteringsföretags förhållande till organisationskultur (Cable & Judge, 1996; Chatman, 

1991; Kristof, 1996; Liu, Liu & Hu, 2010; Resick, Baltes & Shantz, 2007; Schein & Schein, 

2017; Schneider, 1987; Uggerslev, Fassina & Kraichy, 2012; Yu, 2014). Med utgångspunkt i 

ovan beskrivna problematik har grunden till studien och dess syfte lagts. 

1.2 Syfte 

Studien ska bidra med insikter kring hur ett externt rekryteringsföretag förhåller sig till 

organisationskultur och därmed den kulturella matchningen mellan organisation och kandidat. 

Genom att identifiera den undersökta organisationens förhållningssätt till organisationskultur, 

avser uppsatsen bidra med en ökad förståelse för befintliga arbetssätt och processer. Studien 

ämnar således bidra till den kunskapslucka som har identifierats. 

1.3 Frågeställning 

• Hur förhåller sig ett svenskt rekryteringsföretag till begreppet organisationskultur i 

rekryteringsprocesser? 

 

o Vilka tillvägagångssätt används för att identifiera befintliga, och/eller 

önskvärda kulturella faktorer hos organisation och kandidat? 

1.4 Företagsbeskrivning 

Fallföretaget är ett svenskt rekryteringsföretag beläget i Stockholm, som grundades år 2010. 

Sedan starten har organisationen vuxit lavinartat och blivit prisbelönt för sin exceptionella 

tillväxt. Fallföretaget har cirka 50 stycken anställda och verksamheten fokuserar främst på 

rekrytering av chefsroller och nyckelpositioner inom marknad, försäljning och 

affärsutveckling. Organisationen arbetar med så kallad “headhunting”, d.v.s. en uppsökande 

rekrytering, och söker upp intressanta kandidater till varje unikt uppdrag via olika nätverk och 

databaser. 
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1.5 Avgränsningar 

Uppsatsens undersökningsområde är avgränsat till hur fallföretaget förhåller sig till 

rekryteringar av tillsvidareanställningar. Tillfälliga anställningar, som bemanningsuppdrag, 

projektanställningar eller konsulttjänster, anses inte vara av intresse för denna undersökning. 

Detta då vi anser att den kulturella matchningen är av så pass komplex natur, att vid 

rekrytering av tillfälliga anställningar blir processen inte tillräckligt kostnadseffektiv för 

organisationen i förhållande till den möjliga vinningen. Avgränsningar har även gjorts i 

begreppsdefinitioner av begreppen organisationskultur och kulturell matchning. Begreppen 

har definierats främst för att vara anpassade till och relevanta för uppsatsens syfte och 

frågeställning, och de presenteras ovan i uppsatsens inledning. Schein och Scheins (2017, 3–

6) tolv faktorer för observation av organisationskultur kommer i studien att jämföras med 

fallföretagets befintliga processer, strukturer och strategier enligt insamlad empiri. 
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2. Teoretisk referensram 

Detta kapitel inleds med en presentation av tidigare forskning kring relevanta begrepp som 

organisationskultur och kulturell matchning. Vidare diskuteras kopplingen mellan begreppen 

och rekryteringsprocesser. Avslutningsvis presenteras de teorier som ska appliceras på 

studien i form av undersökningsmetoder för de två huvudbegreppen. 

 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Organisationskultur 

Den organisationskulturella forskningen under 80- och 90-talet innefattade ett stort fokus på 

att skapa förståelse för organisatoriska processer och vad dessa resulterade i. Diskussioner 

fördes om hur organisationskultur kunde undersökas, en diskussion som föranleddes av 

begreppets svårfångade definition. Under denna period kvantifierades kulturella värden i 

studier, vilket i sin tur ledde till att jämförbarheten mellan studier förbättrades, samtidigt som 

skillnaden mellan klimat och kultur började suddas ut. (Schneider, González-Romá, Ostroff, 

& West, 2017) Under 2000-talet och framåt har fokuset skiftat och kännetecknas främst av ett 

fokus på organisationers klimat. Förhållandet mellan ledarskap och kultur, dess påverkan och 

möjlighet till förändring, har också tagit en allt större plats i studier under de senaste två 

decennierna. (Denison, 1996; Schneider et al., 2017) 

 

Schein (1985) definierade organisationskultur som den tro, värderingar och underliggande 

antaganden som delas av medlemmarna i en organisation. Rousseau (1990) utvecklade 

Scheins (1985) ursprungliga tankegångar med ett ramverk för undersökning av 

organisationskultur. Utöver underliggande antaganden, värderingar och normer så innehöll 

detta ramverk även förväntningar och övergripande mönster av beteende (Rousseau, 1990). 

Scheins (1985, 1992, 2004, 2010) vidareutvecklade modell har verkat som grund för mätning 

och analys av organisationskultur i en mängd studier. Hogan och Coote (2014) anammade 

denna modell och använde det som ett ramverk för undersökning av organisationskultur i ett 

antal advokatfirmor. Studien användes bland annat för att identifiera och belysa samband 

mellan organisationskultur och fostrandet av innovativa medarbetare (Hogan & Coote, 2014). 

Schein och Schein (2017, 17–29) bygger i sin senaste upplaga vidare på modellen från 80-

talet och belyser fenomenet organisationskultur i tre olika nivåer: Artefakter; visuella och 
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greppbara fenomen, strukturer och processer. Det är saker man kan se, höra och känna när 

man möter en ny grupp med en okänd kultur. De anses enkla att observera, men desto svårare 

att tyda. Delad tro och värderingar; rättfärdigade ideal, mål, värderingar och filosofier. Dessa 

är ofta så abstrakta att de är motsägande och tenderar att lämna stora utrymmen av beteendet 

oförklarat. En viss förståelse för en del av kulturen kan skapas genom dessa, men ofta är det 

otillräckligt för att skapa en fullständig förståelse. För en djupare förståelse, för att tyda 

mönster och för att spå framtida beteenden, behövs därför även en förståelse av den sista 

nivån. Underliggande antaganden; omedvetna uppfattningar, övertygelser, tankar och känslor 

som ofta tas för givet. Kultur kan ses som en uppsättning underliggande antaganden som 

definierar för oss vad vi ska fokusera på, vad saker betyder, hur vi ska reagera emotionellt på 

saker som sker, och hur vi ska agera i olika situationer. (Schein & Schein 2017, 17–29) De 

underliggande antaganden menar Schein och Schein (2017, 7) är det kulturella DNA:t, 

grunden till en grupps stabilitet och därmed något som inte kan ändras utan att ändra gruppen 

som helhet. De sammanfattar det som att kultur är inlärda mönster av övertygelser, 

värderingar, antaganden och beteendenormer som manifesterar sig på olika nivåer av 

observerbarhet (Schein & Schein 2017, 3–29). Vidare presenterar Schein och Schein (2017, 

3–6) tolv observerbara faktorer eller uttryck av en organisationskultur för undersökning av 

fenomenet, med ursprung i de tre nivåerna. Dess förhållande är dynamiskt och faktorer kan 

röra sig mellan gränserna till nivåerna, vilket Figur 1 - Integration av Schein och Scheins 

(2017) observerbara faktorer och tre nivåer av organisationskultur (egen bearbetning), nedan 

indikerar. 
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Figur 1 - Integration av Schein och Scheins (2017) observerbara faktorer och tre nivåer av 

organisationskultur (egen bearbetning) 

 

Chatman (1991) menar att inom organisationskultur kan grundläggande värderingar ses som 

internaliserad, normativ tro som ger riktning till det organisatoriska beteendet. Med andra ord, 

när flera medlemmar av en social enhet delar samma eller liknande värderingar, kan de forma 

grunden för sociala förväntningar och normer i enheten. När detta sker i en större grupp, 

skapas en organisationskultur. Enligt Chatman (1991) har forskning som undersökt 

organisationskultur genom att fokusera på normer, studerat sociala förväntningar som grundar 

sig i underliggande värderingar. Hon hävdar även att studier av kultur genom exempelvis 

ritualer, historier och myter undersöker skepnader som reflekterar underliggande tro och 

värderingar (Chatman, 1991).  

 

Chatman, Caldwell, O'Reilly och Doerr (2014) anser vidare att tidigare forskning har 

indikerat på att starka kulturer, inom företag med hög anpassningsförmåga, har påverkat 

resultatet negativt. De menade på att starka kulturer istället främjade ekonomisk utveckling 

under stabila förhållanden, men att i snabbföränderliga miljöer sänktes stabiliteten i 

prestationerna. Chatman et al. (2014) framför dock att en konsensus kring en stark kultur hos 
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en organisation, har positiva effekter på det finansiella resultatet. Detta påstående stärks 

ytterligare av Warrick (2017), som menar på att kulturen kan skapa både negativa och 

positiva effekter i en organisation. Enligt Chatman et al. (2014) och Warrick (2017) kan så 

kallade högpresterande kulturer skapa större sannolikhet för långsiktig ekonomisk framgång, 

och att försummelse av organisationskultur kan innebära stora kostnader eller förluster för 

organisationen, dess anställda, kunder och aktieägare. Som ovan beskrivits hävdar Chatman 

(1991) att ett stort fokus i tidigare forskning har legat på isolerade och specifika element, 

såsom berättelser och normer. Schein och Schein (2017, 5) anser att forskningen istället bör 

anta ett mer holistiskt synsätt, då organisationskultur innehåller ett flertal element och är ett 

komplext fenomen. 

2.1.2 Kulturell matchning 

Begreppet kulturell matchning diskuteras av Wallach (1983), där tydliga samband identifieras 

mellan organisationskultur, individens motivation och i förlängningen individens möjlighet att 

avancera inom organisationen. Författaren indikerar även att majoriteten av anställda som 

lämnar organisationer, gör det på grund av en upplevelse av att inte “passa in” (Wallach, 

1983). Schneider (1987) föreslog i samma anda, genom sin ASA-modell (attraction-selection-

attrition), att attraktionen till, valet av och tiden en individ väljer att stanna i en organisation, 

avgörs av likheten mellan individen och arbetsmiljön. Likheten specificeras främst genom 

överensstämmelsen mellan individens personlighet, attityd och värderingar, och 

organisationens värderingar, mål, strukturer, processer och kultur (Schneider, 1987).  

 

Chatman (1991) hävdar att sannolikheten för att en individ ska vara tillfredsställd och knuten 

till en organisation, kräver dels en lämplig yrkeskompetens och erfarenhet, men också 

värderingar som överensstämmer med de centrala värderingarna i organisationen. 

Organisationen behöver i sin tur rekrytera individer som passar till den situation man befinner 

sig i, vilket sannolikt inkluderar en kombination av kompetens och kulturella aspekter 

(Chatman, 1991). Misslyckas entiteterna med att vara kompatibla i någon av dessa 

dimensioner, ökar risken för missnöje och bristande engagemang, samtidigt som individen 

sannolikt inte blir kvar lika länge i organisationen (O'Reilly, Chatman & Caldwell, 1991). För 

att identifiera en kulturell matchning mellan organisation och individ, krävs därmed inte bara 

en förståelse för en organisations rådande kultur, utan också en förståelse för individens 

kulturella grund som motivation, förväntningar, antaganden och värderingar (Chatman, 1991). 

Vidare menar Belias och Koustelios (2014) att mätning och analys av organisationskultur, i 
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kombination med de anställdas demografiska förutsättningar och individuella egenskaper, 

leder till möjligheter att utveckla en högre grad av arbetstillfredsställelse. Rivera (2012) 

undersöker i sin tur betydelsen av kulturell matchning i rekryteringsprocessen. Hon 

argumenterar för att organisationer allt mer flyttar fokus från kunskap och kompetens till en 

kulturell överensstämmelse mellan individ och organisation. På så sätt blir kulturell 

matchning och organisationskultur två begrepp som får allt större betydelse inom 

arbetssökande och rekrytering. (Rivera 2012) 

 

Ett begrepp som beskriver och förklarar fenomenet kulturell matchning, är P-O fit (person-

organization fit). Kristof (1996) definierar P-O fit som kompatibiliteten mellan organisation 

och individ, en kompatibilitet som delas in i två olika delar. Kompletterande: när en anställds 

egenskaper och värderingar överensstämmer med organisationens, och komplementerande: 

när en anställd fyller “egenskaps-tomrum” i organisationen, eller en anställds fysiologiska 

behov är tillfredsställda genom organisationens egenskaper. Därmed kan en P-O fit uppstå i 

någon av följande situationer; i) en av de två entiteterna förser den andra med vad den 

behöver, ii) de båda entiteterna delar grundläggande egenskaper och värderingar eller iii) båda 

situationerna uppstår samtidigt. (Kristof, 1996) P-O fit definieras mer övergripande av 

Chatman (1991) som överensstämmande mellan mönstren av organisatoriska värderingar och 

mönstren av individuella värderingar.  

 

Goodman och Svyantek (1999) diskuterar huruvida de potentiella effekterna av denna 

matchning påverkar beteendet hos de anställda och attityder inom organisationen. Deras 

studie belyser vikten av en lyckad P-O fit för att skapa vad de benämner som “kontextuell 

prestation”, en prestation som går utöver vad den anställda är bunden av i sitt kontrakt. Den 

kontextuella prestationen är något som de flesta arbetsgivare eller organisationer söker efter 

hos sina anställda, en prestation som kan beskrivas som “det lilla extra” (Goodman & 

Svyantek, 1999). Silverthorne (2004), Kristof-Brown, Zimmerman och Johnson (2005) samt 

Bright (2007) stärker dessa påståenden genom att visa hur P-O fit har en stark relation till 

individens upplevda arbetstillfredsställelse och grad av engagemang inom organisationen. 

Även Biswas och Bhatnagar (2013) bekräftar tidigare forskningsresultat genom sin studie 

inom P-O fit. Deras resultat visar på att P-O fit har en direkt effekt på medarbetarnas 

engagemang, åtaganden och trivsel (Biswas & Bhatnagar, 2013). Liu, Liu och Hu (2010) 

styrker i sin tur tidigare forskning (Bright, 2007; Brown & Yoshioka, 2003; Kristof, 1996; 

Schneider, 1987) genom att påvisa sambanden mellan P-O fit, arbetstillfredsställelse och 
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anställningslängd. Deras resultat indikerar att ju starkare en P-O fit är, desto längre stannar en 

individ kvar i organisationen. Genom en lyckad P-O fit ökar arbetstillfredsställelsen, vilket i 

sin tur leder till en ökad anställningslängd. (Liu, Liu & Hu, 2010) 

 

Schein och Schein (2017, 195–196) hävdar att kulturell matchning eller P-O fit har stor 

påverkan på rekryteringsprocessen då organisationskulturen är subtilt inbyggd i den. Då 

organisationskulturen ofta är omedveten, tenderar ledare och rekryterare inom organisationer 

att välja kandidater som efterliknar nuvarande medlemmar i stil, antaganden, värderingar och 

tro (Schein & Schein 2017, 195–196). Enligt Tepeci och Bartlett (2002) kan P-O fit mätas 

direkt eller indirekt. Direkt (också hänvisad till som upplevd) mäter de anställdas upplevelse 

av överensstämmande värderingar. Den direkta mätningen kritiseras dock av Kristof (1996) 

som menar på att värderingarnas karaktär måste definieras och förtydligas, för att säkerställa 

att proportionella dimensioner har undersökts, något denna typ av mätning inte tillåter. Istället 

kan P-O fit mätas indirekt, där individuella och organisatoriska värderingar bedöms utifrån 

samma innehållsdimension (Tepeci & Bartlett, 2002). Därmed tillåts jämförelse av entiteterna 

i de faktorer som växer fram under undersökningen (Kristof-Brown, Zimmerman & Johnson, 

2005). 

2.2 Applicering av teori 

Schein och Schein (2017, 17–29) beskriver de tre nivåerna, artefakter, delad tro och 

värderingar, och underliggande antaganden, som de menar på kan användas för att undersöka 

och analysera organisationskultur och kulturella fenomen. Enligt författarna är det viktigt att 

differentiera undersökningen av de observerade och upplevda artefakterna från den delade 

tron och värderingarna och än viktigare från de underliggande antaganden som i slutändan 

driver de observerade beteendena (Schein & Schein 2017, 21–25). Artefakterna, eller hur en 

organisation agerar, anses lätta att identifiera genom observation, men desto svårare att tolka 

(Schein & Schein 2017, 17–18). Detta då undersökarens antaganden, tidigare erfarenheter och 

förutfattade meningar kan påverka uppfattningen av artefakternas betydelse. För att nå ned till 

nivån av delad tro och värderingar krävs därför en djupare förståelse som kan anskaffas 

genom exempelvis kvalitativa intervjuer fyllda av frågor och följdfrågor, med så kallade 

“insiders”, medlemmar av den undersökta organisationen. (Schein & Schein 2017, 18) På så 

sätt kan motivationen bakom artefakterna nås, vilka enligt Schein och Schein (2017, 18–19) 

ofta härstammar från de två djupare nivåerna. Vid analys av delad tro och värderingar anser 
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Schein och Schein (2017, 21) det av stor vikt att nivån delas in i ytterligare tre 

underkategorier för att nå varför en organisation agerar som den gör: 

 

• De som är överensstämmande med underliggande antaganden och därmed styr 

riktning av prestation. 

• De som är delar av organisationens ideologi eller filosofi. 

• De som är rationaliseringar av eller ambitioner för framtiden. 

 

När den delade tron och värderingarna blir så pass vedertagna att de blir tagna för givet, har 

de blivit antaganden. Den verklighet som då en grupp eller organisation befinner sig i präglar 

alla aktiviteter och ageranden inom den. Når undersökaren dessa underliggande antaganden, 

kan en djupare förståelse för varför en organisation agerar som den gör, skapas. (Schein & 

Schein 2017, 21–25) 

 

Schein och Schein (2017, 3–6) kategoriserar organisationskultur i tolv observera faktorer och 

uttryck möjliga att undersöka i en organisation, som berör alla tre nivåer av kulturen. 

Författarna menar på att dessa uttryck av kultur kan hjälpa till att undersöka och definiera 

innehållet i en given kultur, på både organisatorisk och individuell nivå (Schein & Schein 

2017, 5). Dessa tolv ligger till grund för analys och tolkning av studiens insamlade data. 

 

Observation 

  

Innebörd 

 Beteendemönster vid 

interaktion 

Språket som används i det vardagliga arbetet. Hur medarbetarna 

hälsar och tackar varandra är exempel på detta, men även 

observerade interaktionsmönster och traditioner. 

 Klimat Känslan som förmedlas av de fysiska platserna och medlemmarnas 

interaktion med varandra och kunder. 
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 Formella ritualer och 

firanden 

Sätten en grupp firar speciella och värdefulla tillfällen på, som 

reflekterar viktiga värderingar inom organisationen. Befordran, 

födelsedagar, avklarade projekt, milstolpar etc. är exempel på detta. 

 Vedertagna 

värderingar 

Uttryckta värderingar, värdeord och principer som organisationen 

påstår sig vilja uppnå, exempelvis produktkvalitet, säkerhet etc. 

 Formell filosofi Ideologiska principer som gruppen arbetar utifrån och mot. 

 Gruppnormer Normer som skapats och anammats av gruppen. 

 Spelregler Oskrivna regler om hur man arbetar och kommer överens inom 

organisationen. 

  

 Identitet och självbild Hur organisationen ser på sig själva: Vilka är vi? Vad är vårt syfte? 

Hur gör vi saker? 

 Tyst kunskap Kunskap och information som sprids inom organisationen utan att 

vara skriftligt formulerat. 

 Delade kognitiva 

ramar 

De tankesätt som styr och guidar uppfattning och språk som används 

av gruppens medlemmar. Detta lärs ut till nya medlemmar genom en 

period av socialisering eller indoktrinering. 

Delade uppfattningar 

och förståelse 

Den framväxande förståelsen som skapas genom medlemmarnas 

interaktion med varandra. Ex. “med det här begreppet, menar vi 

detta”. 

 Integrerade symboler Sätten som grupper utvecklas till att karaktärisera sig själva, en 

karaktärisering som “sätter sig i väggarna”, den fysiska layouten och 

andra materiella artefakter inom organisationen. 

Tabell 1 - Schein och Scheins (2017) tolv observerbara faktorer (egen bearbetning) 
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Undersökningen av samtliga nivåer är kritisk för att kunna skapa en framgångsrik kulturell 

matchning. Hur väl de tre nivåerna överensstämmer blir bland annat avgörande för hur en 

organisations och individs integritet och uppriktighet upplevs och kan därmed bidra till att 

exempelvis belysa löskoppling mellan strategi och praktiskt genomförande. (Schein & Schein 

2017, 28) 
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3. Metod 

I detta metodkapitel presenteras studiens metodval, utförande, utformning och strategi. 

Vidare diskuteras för- och nackdelar med de val som har gjorts och dess bakomliggande 

anledningar. Metoden diskuteras löpande genom hela kapitlet och därmed innehåller inte 

avsnittet en separat metoddiskussion eller -kritik. 

 

3.1 Metodik 

3.1.1 Kvalitativ forskningsstrategi 

Studien bygger på en kvalitativ forskningsstrategi. Fokus ligger på en djupare förståelse för 

rekryteringsprocessen och dess förhållande till de begrepp som tidigare diskuterats i 

uppsatsen. Den kvalitativa forskningsstrategin erbjuder möjligheten att identifiera olika 

individers och organisationers förhållningssätt och tolkning av relevanta processer och 

faktorer i rekryteringen, snarare än att endast objektivt beskriva de existerande strukturerna 

och processerna (Bryman & Bell 2013, 390–391). 

  

Kvalitativ forskningsstrategi anses fungera väl när det handlar om hantering av komplexa 

sociala situationer och fenomen (Denscombe 2014, 416). Detta stärker valet av en kvalitativ 

forskningsstrategi i detta fall då hantering av begreppet organisationskultur medför en stor 

komplexitet (Alvesson 2015, 30; Schein & Schein 2017, 203–204). Begreppet 

organisationskultur kan användas som en variabel eller som en metafor för organisationen i 

undersökning. Det förstnämnda innebär en möjlighet att se det ytliga och mätbara, medan det 

senare användningssättet står för ett teoretiskt underbyggt synsätt med en rik 

tolkningspotential. Detta bidrar till en förbättrad möjlighet av att nå insikter om sådana 

aspekter av organisationslivet som finns under ytan. (Alvesson 2015, 50) Därmed ansågs det 

sistnämnda förhållningssättet mer lämpligt att använda, i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar.  

  

En kompletterande kvantitativ undersökning hade kunnat genomföras för att öka studiens 

bredd och därmed djup, och samtidigt öka objektiviteten i undersökningen. Rousseau (1990) 

hävdar dock att kvantitativ undersökning av kultur är kontroversiell, då begreppets innehåll 

ofta är en social konstruktion av verkligheten, som inte nödvändigtvis medlemmarna är 
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medvetna om. Därav ansågs det inte vara lämpligt med en kompletterande kvantitativ 

undersökning i denna studie. 

3.1.2 Iterativ ansats 

Studien utgår ifrån en deduktiv ansats, där befintlig teori och forskning ligger som grund för 

en förståelse för begreppen organisationskultur och kulturell matchning. Detta har sedan 

kombinerats med det induktiva synsättet, då empiriskt insamlade data används för det 

teoretiska resultatet. Studien har rört sig fram och tillbaka mellan teori och empiri för att 

skapa en djupare förståelse. Den teoretiska referensramen har byggts på under den empiriska 

undersökningen, därav benämningen som iterativ. (Bryman & Bell 2013, 34) 

3.1.3 Fallstudie 

Studien har genomförts som en fallstudie där fokus ligger på ett rekryteringsföretags 

förhållningssätt till organisationskultur och kulturell matchning. Fallstudier möjliggör en 

gedigen undersökning för ett specifikt fall och erbjuder en fördjupad förståelse för ämnet och 

de processer och faktorer som har en påverkan på fallet. Detta faller väl ut med syftet som är 

att bidra med insikter kring hur ett externt rekryteringsföretag förhåller sig till den kulturella 

matchningen mellan organisation och kandidat. (Denscombe 2014, 92–93) 

  

Kritik som riktas mot fallstudier är främst kring dess oförmåga att leda till generaliserbara 

insikter, dock är inte studiens syfte en generalisering av resultatet. Istället skall fynden 

användas för att utveckla teori, detta genom att analysera situationen och komma fram till 

begrepp och påståenden som kan förklara vad som händer och varför, i den inramning som 

undersöks. (Denscombe 2014, 100) 

  

En multipel fallstudie hade kunnat genomföras för att ge undersökningen en större bredd, men 

risken är överhängande att den specifika kontexten får ett minskat fokus, medan en ökning av 

fokus hamnar på jämförelse av fallen. Valet föll då på en undersökning av ett fall istället för 

fler, då syftet är att bidra med en djupare förståelse över förhållningssättet kring begrepp inom 

rekryteringsprocessen, inte en jämförelse mellan olika fall. (Dyer & Wilkins, 1991) 
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3.2 Studiens utformning 

3.2.1 Semistrukturerade intervjuer 

För att skapa en djupare förståelse för vilken mening som finns med de berörda begreppen 

kring organisationskultur i den undersökta organisationen, används semistrukturerade 

intervjuer. Detta val av empiriinsamling ger även en möjlighet att fokusera på de intressanta 

ämnen som skall behandlas i dess generella, övergripande mening. Samtidigt ges 

respondenterna stor frihet att utforma sina svar på eget sätt, samt att komma med egna tankar 

och motiveringar (Denscombe 2014, 287). Denna frihet för respondenten förmodas öka 

möjligheten att fånga det perspektiv som de studerade personerna omfattar (Bryman & Bell 

2013, 414). Genom denna process kan även de aspekter som enkelt kan förbises - såsom 

respondentens sociala verklighet - fångas och analyseras (Bryman & Bell 2013, 414). 

3.2.2 Datainsamling & Operationalisering 

De fyra kvalitativa intervjuerna genomfördes den 26–27 mars 2018. Intervjuerna skedde 

personligt, där intervjuerna spelats in för analys och tolkning av uppsatsförfattarna. 

Intervjuernas längd har i genomsnitt varit cirka 40 minuter. De semistrukturerade intervjuerna 

har grundat sig i en intervjuguide (se bilaga 1). Denna intervjuguide innehöll flera teman med 

underliggande frågor som hade utformats med inspiration av den teoretiska referensramen. 

Detta för att identifiera relevanta begrepp och skapa underlag för att kunna besvara 

forskningsfrågorna. En flexibilitet i ordningsföljden av ämnena och de underliggande 

frågorna har resulterat i att intervjuernas struktur har skiljt sig åt. Detta för att ge 

respondenterna frihet att komma med egna tankar och därmed undersöka nya ämnesområden 

och infallsvinklar. Följdfrågor har tillkommit och anpassats för att tillåta respondenterna att 

vidareutveckla, samt förtydliga sina resonemang kring relevanta ämnen. För att öka 

trovärdigheten av den empiri som samlats in hade observationer av rekryteringsprocessen 

kunnat genomföras. Genom observation hade befintliga upplevelser, processer, strategier, 

arbetssätt och övrig dokumentation, kunnat jämföras med fallföretagets praktiska 

genomförande, och på så sätt skapa en mer detaljerad och nyanserad bild av den sociala 

verkligheten som studerats. Fallföretaget gav dock inte studien tillgång till att genomföra 

deltagande observation av en rekryteringsprocess. 

 

Fallföretaget har gett studien tillgång till sekundärdata i form av dokument, mallar och guider 

som styr arbetet i rekryteringsprocesser. Dessa har använts för att analysera 
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rekryteringsprocessen i förhållande till studiens syfte, frågeställning och teoretiska 

referensram. Då sekundärdata från fallföretaget kategoriseras som företagshemligheter, har 

studien inte fått tillgång till att publicera dessa som bilagor. För att skapa en förståelse för 

fallföretagets förhållande till begreppet organisationskultur ombads respektive respondent, i 

enlighet med studiens intervjuguide (se bilaga 1), definiera begreppet. Vidare ombads 

respondenterna ge exempel på dess innehåll och värden, samt varför och hur begreppet 

undersöktes i en typisk rekryteringsprocess. Därav kunde en jämförelse göras mellan 

respondenternas svar för att identifiera eventuella likheter och skillnader inom fallföretaget. 

Den skapade förståelsen kunde sedan analyseras utifrån Schein och Scheins (2017, 3–6) tolv 

observerbara faktorer, vilket i sin tur ger djupare insikter i företagets förhållningssätt till 

organisationskultur som vetenskapligt begrepp. 

3.3 Urval 

3.3.1 Val av företag 

Inledningsvis kontaktades fyra rekryteringsbolag via e-post och telefon, alla baserade i 

Stockholms län, varav en av dessa gav oss tillgång till undersökning. Urvalet av de fyra 

kontaktade rekryteringsbolagen skedde utifrån geografiska premisser samt utifrån studiens 

avgränsningar till verksamhetsområdet rekrytering.  Då vi initialt önskade oss att få tillgång 

till en av de kontaktade organisationerna, istället för ett flertal och därmed en jämförelse 

sinsemellan, fortskred kontakten enbart med den undersökta organisationen. Vi anser att den 

valda organisationen speglar den ökande trenden kring användning av rekryteringsföretag, 

med en organisation vars tillväxt varit exceptionellt kraftig under de senaste tre åren. De är 

väl anpassade till studiens avgränsningar, med en tydlig inriktning på rekrytering istället för 

bemanning. Då fallföretaget är så pass ungt, med start år 2010, kan kritik riktas mot 

möjligheten att analysera längden av anställning efter genomförda rekryteringar som en 

framgångsfaktor. Studien har trots detta valt att diskutera begreppet utifrån den relativa 

längden, det vill säga i förhållande till hur länge företaget har varit verksamt, då detta anses 

vara av intresse för den kommande analysen. 

3.3.2 Val av respondenter 

Då studien ville ge en så samlad bild av organisationen som möjligt, framfördes önskemål om 

en jämnt fördelad åtkomst till respondenter från ledning samt medarbetare. Respondenterna 

valdes sedan ut av organisationen, utifrån tillgänglighet, under den angivna veckan där 
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intervjuerna preliminärt planerades att genomföras. Med andra ord har den initiala kontakten 

med en av organisationens partners lett till att respondenterna i den kvalitativa 

undersökningen tillkommit, och urvalet har därmed skett genom ett snöbollsurval i 

kombination med ett stratifierat urval (Bryman & Bell 2013, 195–206). Då en partner från 

organisationen valde resterande deltagare i studien, är vi medvetna om att detta kan ha 

påverkat respondenternas svar. Då studien ämnar belysa, kritiskt granska och analysera 

företagets arbetssätt, kan de resterande deltagarna ha valts ut utifrån företagets egenintresse av 

att skapa en specifik bild av företaget. I och med att Respondent 1 och Respondent 3 båda har 

arbetat - och i viss mån fortfarande arbetar - som rekryterare/konsulter, anses studien ha 

omfattat samtliga väsentliga deltagare i rekryteringsprocessen och dess bakomliggande 

strategi. 

 

Namn Titel Datum 

Respondent 1 Partner 2018-03-26 

Respondent 2 Researcher 2018-03-26 

Respondent 3 Managing Partner 2018-03-27 

Respondent 4 Researcher 2018-03-27 

Tabell 2 - Förteckning med intervjupersoner  

3.4 Analys av data 

Båda uppsatsförfattarna var med och genomförde samtliga intervjuer, vilket har möjliggjort 

fler tolkningar av respondenternas svar. Detta för att agera i god tro och minimera risken för 

att personliga värderingar skulle ha påverkat utförandet och slutsatserna av undersökningen 

(Bryman & Bell 2013, 405). För att undvika att missa viktiga faktorer och insikter som 

respondenterna bidrar med har intervjuerna spelats in och sedan transkriberats, vilket erbjuder 

en permanent och närmast fullständig dokumentation av vad som sägs under intervjuerna 

(Denscombe 2014, 280). Transkriberingen har sedan använts kontinuerligt under processen 

för resultat och analys. I enlighet med den iterativa ansatsen har empirin bidragit med insikter 
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av nya aspekter inom ämnet och därmed har den teoretiska referensramen reviderats löpande 

under studien. 

3.5 Etiskt förhållningssätt 

Intervjuerna har inte berört några känsliga ämnen och respondenterna har erbjudits stor frihet 

att tala om, samt redogöra för, deras egna förhållningssätt till de ämnen som berörts. Dock har 

studien valts att genomföras med anonymitet för att arbetssätt och eventuella 

företagshemligheter inte skall kunna kopplas till det specifika fallföretaget. Deltagande i, samt 

inspelning av, intervjuerna har skett med respondentens samtycke. Deltagarna har även fått 

möjlighet att stryka eventuella felsägningar som framkommit i intervjuerna. Respondenterna 

informerades om studiens syfte innan intervjuerna genomfördes och har löpande fått granska 

studiens empiri, varpå respondentvalidering har genomförts och riktigheten i data kunnat 

kontrolleras (Denscombe 2014, 286). Genom respondentvalideringen anses den sociala 

verkligheten framgå med trovärdighet och tillförlitlighet (Bryman & Bell 2013, 403). 
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4. Empiri 

Empiri från undersökningen presenteras i detta kapitel. Kapitlet inleds med en beskrivning av 

hur rekryteringsprocessen ser ut och vilka verktyg och metoder som ligger till grund för den 

undersökta organisationens arbete. Kapitlet avslutas med en redogörelse för fallföretagets 

förhållningssätt till begreppet organisationskultur.

 

4.1 Rekryteringsprocessen 

Efter inkommande förfrågan från kund, initieras rekryteringsprocessen med att organisationen 

söker information om kunden. Därefter förs en diskussion om kunden i det återkommande 

veckomötet där samtliga i organisationen deltar och delar erfarenheter. Detta för att skapa sig 

en inledande bild av företagets storlek, verksamhetsområde etc. Organisationen tillsätter en 

arbetsgrupp till uppdraget bestående av en konsult och en researcher. Arbetsgruppen träffar 

sedan de rekryteringsansvariga hos kunden under ett så kallat kravprofilsmöte, där 

kravprofilen för rekryteringen tas fram tillsammans. Kravprofilsmötet utgår ifrån 

fallföretagets guidelines, ett ramverk för insamling av väsentlig information. Detta ramverk 

bygger på en lista med punkter och frågor, som stöd för konsult och researcher, med ämnen 

som ska beröras. Främst undersöks kundens önskemål och förväntningar kring kandidatens 

erfarenhet, egenskaper samt en beskrivning av rollen som kandidaten ska anta. “Kultur” 

används som begrepp i två av kravprofilguidens punkter: Be kunden beskriva företaget. (Tex: 

Kultur? Korta och långa mål? Nya strategier? Utmaningar? Möjligheter?) och Hur ser 

resten av gruppen ut? (Ansvar, kultur?) Frågorna ger kunden möjlighet att beskriva 

organisationskulturen utifrån sin egen definition. 

 

Ett annat verktyg som används, kallade för “egenskapskort”, avser ta reda på i vilken grad 

kandidaters egenskaper prioriteras. Med 18 stycken förbestämda, generella egenskaper får 

kunden prioritera vilka kandidategenskaper som önskas till rollen, med skalan “Mycket 

viktigt”, “Bra” och “Irrelevant”. Prioriteringen av egenskaperna används sedan i nästa 

ramverk, då de ligger som grund för djupintervjun med kandidat i form av frågor samt vid 

kontroll av referenser. På så sätt försöker fallföretaget identifiera likheter och skillnader 

mellan kandidatens egenskaper och kundens önskemål. Exempel på egenskaper som kunden 

ska värdera mot varandra är kandidaters handlingskraft, kommunikationsförmåga, hantering 

av ansvar och yrkesmässig ämneskunskap.  
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Den utarbetade kravprofilen ligger sedan till grund för den undersökande och uppsökande 

delen av processen, benämnd i uppsatsen som “research”. Genom diverse CV-databaser, 

interna tips och sociala nätverk som exempelvis LinkedIn, söks relevanta CV:n i förhållande 

till kravprofilen. Ett antal av dessa kontaktas sedan för att undersöka deras eventuella intresse 

av tjänsten som efterfrågas. De kandidater som visar intresse att gå vidare och stämmer in på 

kravprofilen, blir sedan uppringda för en telefonintervju med frågor relaterade till tjänsten 

som efterfrågas, samt kandidatens kompetens och tidigare erfarenhet. Exempel på frågor kan 

vara hur kandidatens roll ser ut idag, vilka ansvarsområden kandidaten har haft tidigare, hur 

länge kandidaten har arbetat inom befintligt område etc. 

 

Uppdragets konsult och researcher gör sedan ett urval utifrån insamlat material från 

kandidaterna och kravprofilen, innan cirka tio CV:n presenteras för kunden under ett 

halvtidsmöte. Detta halvtidsmöte fungerar som en avstämning för att leda 

rekryteringsprocessen i rätt riktning, där fallföretaget söker bekräfta att de CV:n som 

presenteras stämmer överens med kundens kravprofil och önskemål. De kandidater som 

godkänns av kunden genomgår sedan djupintervjuer med konsulten, för att identifiera olika 

personlighetsdrag, drivkrafter, mål, beteenden och hur dessa kopplas till rollen som 

efterfrågas. Till grund för djupintervjuerna ligger en intervjuguide, som till stor del baseras på 

de egenskaper kunden prioriterade under kravprofilsmötet. Fallföretaget ämnar i denna fas 

undersöka kandidatens känslor och tankar kring rollen som efterfrågas och dess sammanhang. 

Det undersöks även hur kandidaten tidigare hanterat eller skulle hantera specifika situationer 

som kan uppstå i tjänsten genom case-liknande frågor, exempelvis hur en kandidat hanterat en 

motgång eller konflikt. Kandidaten får sedan göra en självbedömning av sin kompetens, 

egenskaper och utvecklingsmöjligheter, genom intervjufrågor som “Vad är du riktigt bra på 

kompetensmässigt?”, “Vilka sidor behöver du utveckla?”. Kulturella aspekter undersöks dels 

genom frågor till kandidaten som: “I vilken typ av företagskultur skulle du säga att du passar 

i?”, men också genom att söka överensstämmande faktorer mellan kundens beskrivning av 

organisationskulturen och kandidatens preferenser kring organisationskultur. Konsulten 

förmedlar även en beskrivning av kundens organisationskultur - utifrån vad som kommit fram 

under kravprofilsmötet - till kandidaten under djupintervjun. Detta för att kandidaten ska få 

självuppskatta sin eventuella trivsel och anpassning till kundens beskrivna kultur. Uppfattade 

och/eller identifierade egenskaper eller personlighetsdrag söker sedan fallföretaget bekräfta 

eller dementera genom kontakt med referenser. Organisationen genomför även i vissa fall 
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personlighets- och färdighetstester för att verifiera egenskaper och kompetenser, på kundens 

egen begäran. Personlighetstesterna som används undersöker individens förmåga till att vara 

strategiska och sätta målsättningar, empatiska förmåga, drivkrafter, riskbeteende vid stress, 

sociala interaktion, ledarskapsförmåga samt analytiska och konceptuella förmågor. 

 

Vidare presenteras ett urval av tre till fem kandidater för kunden under en 

kandidatpresentation. Efter kandidatpresentationen tar kunden över och väljer ut de personer 

som går vidare i processen och som de själva vill träffa, för att sedan förhoppningsvis anställa 

en av kandidaterna. Uppföljning sker med både kund och kandidat cirka tre månader efter att 

anställningen har påbörjats, där trivsel, anpassning, förväntningar etc., analyseras för att 

säkerställa kandidatens och kundens nöjdhet. För detta finns ingen specifik mall utan 

uppföljningen är snarare en öppen diskussion om dessa faktorer. När den anställda kandidaten 

har varit anställd mer än sex månader och den inledande provanställningen är över, avslutas 

processen. Den tiden menar organisationen är tillräcklig för kunden och kandidaten att skapa 

sig en omfattande uppfattning om rekryteringen var framgångsrik eller ej, samtidigt som det 

ger ett naturligt “avslut” i och med att en standard provanställning är sex månader lång. 

Fallföretaget får betalt av kunden i tre likvärdigt stora summor i olika etapper; den första 

betalningen sker vid start av rekryteringsprocessen, den andra vid kandidatpresentation och 

den tredje vid anställning av en kandidat. Summan av betalningarna uppgår till en tredjedel av 

beräknad årslön för tjänsten som efterfrågas. 

4.2 Utvärdering av rekrytering 

De identifierade egenskaperna hos kund och kandidat ska underlätta för fallföretaget att finna, 

vad de hänvisar till som, en “perfect match”, där båda entiteterna är nöjda med utfallet av 

rekryteringen. En framgångsrik rekrytering är enligt Respondent 3, när fallföretaget har 

överträffat kundens och kandidatens förväntningar, när de har två parter som är väldigt glada 

över att ha hittat varandra. Vidare menar Respondent 3 på att ett fortsatt samarbete är ett bra 

sätt att utvärdera utkomsten av rekryteringen. 

 

“Bästa kvittot för oss är ju när vi får fortsätta jobba med samma kund och göra fler 

rekryteringar, för då betyder ju det att de är både nöjda med oss och med personerna som 

kommer in” (Respondent 3, 2018) 
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Fallföretaget för ingen statistik eller poängsätter rekryteringarna i huruvida de räknas som 

framgångar eller misslyckanden. Däremot följer de upp rekryteringarna med kunden och 

kandidaten och skapar en subjektiv känsla kring hur framgångsrik eller misslyckad en 

rekrytering varit. Känslan baseras på de svar som kund och kandidat ger vid uppföljningen 

gällande kundnöjdhet, trivsel, anpassning, prestation etc. 

 

En rekrytering kan anses som misslyckad om kunden eller kandidaten vill avbryta 

anställningen innan sex månader av anställning har fortlöpt. I dessa fall gör fallföretaget en 

kostnadsfri ersättningsrekrytering. Av cirka 750 rekryteringar har endast åtta till tio 

ersättningsrekryteringar genomförts enligt Respondent 1. I dessa är inte de rekryteringar som 

“får börja om” inräknade, där kunden inte vill anställa någon av de kandidater som 

presenterats vid den slutliga kandidatpresentationen.  

 

Samtliga respondenter upplever att det förekommer att rekryteringsprocessen misslyckas i 

vissa fall. Antingen genom att kunden avvisar de föreslagna kandidaterna vid den slutliga 

kandidatpresentationen eller efter möte med dessa kandidater, men också att en så kallad 

“missmatch” kan uppdagas efter att en kandidat har blivit anställd och påbörjat sin 

anställning. Det råder viss oenighet i respondenternas upplevelse av hur ofta och varför 

misslyckanden sker under rekryteringsprocessen. Dels upplevs att misslyckanden sker när 

förutsättningarna för tjänsten har förändrats, där exempelvis budgeten, mandatet, möjligheten 

till förändring eller ansvaret inte var detsamma som beskrivits. Samtidigt upplevs att 

kandidatens känsla av att inte passa in, eller organisationens motsvarande känsla om 

kandidater, har påverkat utgången av processen i vissa fall. Fallföretaget upplever en 

utmaning i identifieringen av den kulturella matchningen, i att bilden som konsulten skapar av 

både kund och kandidat måste vara sanningsenlig och korrekt för att lyckas. Samtliga 

respondenter menar på att det kan finnas skillnader i hur både en kandidat och organisation 

presenterar sig, och hur de faktiskt agerar och upplevs.  

 

Fallföretaget för ingen statistik över hur länge kandidaterna stannar kvar hos kunderna, och 

menar att längden på en anställning inte är något rimligt mått på huruvida en rekrytering var 

framgångsrik eller misslyckad. Respondent 1 menar på att längden inte är av stor vikt för 

fallföretaget. 
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“Men idag så är det ofta bäst för både kandidaten och för kunderna att man gör två år i den 

rollen, växlar upp och kan gå vidare, oavsett om det är inom företaget eller externt. Så jag 

tycker att det mätetalet inte riktigt är relevant för oss i dag.” (Respondent 1, 2018) 

4.3 Begreppet organisationskultur 

Organisationskultur som begrepp är inte skriftligen definierat och dokumenterat hos 

fallföretaget. Identifieringen av kulturella aspekter hos både kund och kandidat bottnar till 

stor del i konsulternas och researchers egna uppfattningar av begreppets innebörd. Detta 

synliggörs i de olika uppfattningar av organisationskultur som redogjordes för under 

intervjuerna. 

 

“Som jag ser det är det vad som ‘sitter i väggarna’, hur folk agerar, kommunicerar och 

behandlar varandra internt och externt. Mer om hur vi faktiskt agerar snarare än 

formaliserade värdeord osv. Kultur för mig är vilka människor som är här och hur vi agerar. 

Till exempel att vi hjälper varandra, behandlar varandra med respekt och utmanar varandra 

och så vidare.” (Respondent 1, 2018) 

  

Respondent 2 definierar organisationskultur som värdeord, hur man samarbetar bortom själva 

arbetsprocessen, bemötande i korridorer och under aktiviteter utanför arbetsplatsen, det 

generella beteendet och respekten gentemot varandra. Respondent 3 beskriver i sin tur hur 

organisationens värderingar och dess betydelse, gruppsammansättning och hur en person ska 

vara och agera för att passa in, är av stor vikt för att skapa en kulturell matchning mellan kund 

och kandidat. 

 

Ett kollektivt ramverk för mätning och bedömning av kulturella faktorer saknas, utöver de 

aspekter som fallföretagets kravprofilsguide potentiellt kan beröra (se tabell 3). Den inledande 

diskussion som förs i grupp hos fallföretaget angående kunden, kan eventuellt beröra 

kulturella aspekter. Dock grundar sig denna i tidigare erfarenheter samt individuellt subjektiva 

bedömningar som gjorts utifrån konsulters bakgrunder i form av utbildning, yrkeserfarenhet 

och kandidat- och kundkontakt, och inte en kollektiv definition, mätning eller bedömning av 

organisationskultur. Två av fyra respondenter medger att undersökningen av 

organisationskultur är ett område fallföretaget kan förbättra. 
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5. Analys 

Analysen presenteras nedan utifrån studiens två essentiella begrepp, organisationskultur och 

kulturell matchning. Detta för att tydliggöra sambandet mellan teori, empiri och 

fallföretagets förhållande till begreppen i dess verksamhet.

 

5.1 Förhållningssätt till begreppet organisationskultur 

Insamlade data visar på att fallföretaget anser att den kulturella matchningen är en viktig del 

av rekryteringsprocessen. För att kunna skapa en förståelse för kundens organisationskultur 

har fallföretaget valt att ta hänsyn till begreppet “kultur” i sin kravprofilsguide. Dock belyser 

resultatet hur fallföretaget saknar en kollektiv definition eller beskrivning av begreppet 

organisationskultur. Denna avsaknad av gemensam begreppsdefinition leder till att 

undersökningen av dess innehåll och uttryck hos kunden blir inkonsekvent. Bedömningar som 

görs av organisationskultur är baserade på konsulters och researchers individuella 

erfarenheter, bakgrunder, utbildningar etc., vilket innebär fluktuerande grunder för 

observation och tolkning. Därmed går det inte att säkerställa att konsulter och researchers, i 

exempelvis de interna tipsen, skapar en överensstämmande bild av kundens 

organisationskultur. Att konsulter och researchers, med andra ord, inte “pratar samma språk” 

när det kommer till kulturella aspekter av en organisation, kan leda till bristfälliga och 

missvisande bedömningar.  

 

Respondenternas definitioner av organisationskultur skiljer sig åt och de belyser olika 

aspekter. Det gemensamma i respondenternas definition är dock att de beskriver, det som 

Schein och Schein (2017, 17–19) kallar för, artefakter, som en viktig del. Exempel på 

aspekter av artefakter som respondenterna lyfter fram är vardaglig interaktion och 

kommunikation mellan medlemmarna. Värderingar och värdeord är något som nämns av två 

av fyra respondenter som en del av organisationskultur, varav en respondent beskriver 

värderingarnas betydelse för kunden som väsentlig. De underliggande antaganden, som 

Schein och Schein (2017, 21-25) belyser som styrande av ageranden i en organisation, är 

inget som respondenterna beskriver eller lyfter i intervjuerna. Trots en påvisad otydlig grund 

för undersökning, tolkning och analys av organisationskultur, så visar studien på att verktyg 

och metoder som används i rekryteringsprocesser berör vissa aspekter av organisationskultur. 

Av Schein och Scheins (2017, 3–6) tolv observerbara faktorer, är vedertagna värderingar, 
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gruppnormer och spelregler faktorer som eventuellt kan beröras med de ramverk som 

fallföretaget arbetar efter, men de är avhängande av att kundens beskrivningar är 

överensstämmande med den praktiska verkligheten. Utöver dessa tre faktorer, kan potentiellt 

ytterligare fem stycken beröras i rekryteringsprocessen, klimat, formell filosofi, identitet och 

självbild, tyst kunskap och delade kognitiva ramar. Likväl är dessa avhängande av kundens 

beskrivningar - och dess verklighetsförankring - samt konsultens och kundens egna 

uppfattningar och tolkningar av väsentliga begrepp och dess innebörd.  Till följd av att 

fallföretagets rekryteringsprocesser saknar dimensioner av Schein och Scheins (2017, 3–6) 

observerbara faktorer, skapas inte en heltäckande bild av kundens organisationskultur. Vidare 

kan avsaknaden av en, hos fallföretaget, gemensam begreppsdefinition och dess innehåll, leda 

till att tolkningen av de faktorer som undersöks hos kunden blir bristfällig. Dessutom förlitar 

sig undersökningen av organisationskultur på kundens representant och hens beskrivning av 

den, utan att söka någon bekräftelse utav beskrivningens förankring i den praktiska 

verkligheten.  Detta kan i sin tur innebära att samtliga tre variabler i rekryteringsprocessen, 

kund, konsult och kandidat, har så pass olika definitioner av organisationskultur, kulturell 

matchning och medföljande begrepp som används i rekryteringsprocessen, att en matchning 

blir svårfångad. Därmed kan det antas att de fall där en kulturell matchning trots allt sker, 

snarare är en tillfällighet och inte en följd av en systematisk identifiering, tolkning och 

översättning av begreppen. 

 

Enligt studiens resultat tillåter fallföretagets rekryteringsprocess en ytlig undersökning av två 

av de tre nivåer av organisationskultur, som Schein och Schein (2017, 17–29) belyser. 

Artefakter undersöks i form av det som observeras i samband med, och förmedlas under, 

kravprofilsmötet. Det undersökta kan innefatta språkanvändning, stil, teknologiska verktyg 

och layout av den fysiska miljön. Artefakternas omfattning och användning undersöks dock 

bara på ytan, då det inte genomförs någon observation på plats, samt att undersökningen 

endast innefattar ett fåtal representanter från kunden. Det som hörs, ses och upplevs av 

fallföretaget när man stöter på en ny kund och dess grupp, blir därmed uppfattat i en alltför 

liten skala, med för få medlemmar av kundens organisation (Schein & Schein 2017, 17–18). 

Då artefakterna varken undersöks tillräckligt omfattande, samt att fallföretaget saknar en 

kollektiv begreppsdefinition av organisationskultur, blir tolkningen av artefakter genomförd 

utifrån förutfattade meningar (Schein & Schein 2017, 18). Saknas en förståelse för 

artefakterna och dess betydelse skapas aldrig den omfattande uppfattning om de tre nivåerna, 
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som Schein och Schein (2017, 17–29) menar på behövs för att skapa en fullständig förståelse 

för den rådande organisationskulturen. 

 

Delad tro och värderingar ger indikationer till varför en grupp agerar och beter sig som de 

gör. Fallföretaget undersöker detta genom intervjufrågor som baseras på kravprofilsguiden 

och genomförs i kravprofilsmötet. På så sätt skapas en uppfattning om kundens tro och 

värderingar, i två av tre underkategorier för analys som Schein och Schein (2017, 17–29) 

beskriver. De två underkategorier som berörs är ideologier och filosofier, samt de 

rationaliseringar av, eller ambitioner för, framtiden. Detta genom att kundens representant 

förmedlar detta genom diskussion kring visioner, målsättningar, ideologiska principer och 

grundläggande filosofier på arbetsplatsen. I rekryteringsprocessen saknas dock en djupgående 

undersökning av de underliggande antaganden som ligger till grund för den delade tron och 

värderingarna. Då de underliggande antagandena styr agerandet i organisationen, lyckas inte 

en djupare förståelse för varför skapas (Schein & Schein 2017, 21–25). Schein och Schein 

(2017, 28) anser vidare att hur väl de tre nivåerna överensstämmer, blir avgörande för hur en 

organisations integritet och uppriktighet upplevs. Detta kan därmed bidra till att exempelvis 

belysa löskoppling mellan strategi och praktiskt genomförande. Då fallföretaget inte lyckas nå 

samtliga nivåer i sin undersökning av organisationskultur, kan detta kopplas till det som, 

enligt fallföretaget, ligger som grund för en del av de misslyckade rekryteringarna. I detta fall 

gällande löskopplingen mellan kundens beskrivning av den befintliga organisationskulturen 

och den faktiska kulturen som kandidaten upplever efter anställning. Löskopplingen kan i sin 

tur leda till att kandidaten inte upplever att den “passar in” och därmed väljer att avsluta 

anställningen, med en ökad personalomsättning som leder till stora kostnader för 

organisationen (Duda & Žůrková, 2013; Wallach, 1983). 

5.1.1 Sammanfattning i tabell 

Nedan presenteras en sammanställd analys av rekryteringsprocessens undersökande av 

organisationskultur hos kunden, utifrån Schein och Scheins (2017, 3–6) tolv observerbara 

faktorer och uttryck av organisationskultur. 
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Observation Fallföretagets rekryteringsprocess 

Beteendemönster 

vid interaktion 
Genom att endast låta kunden förklara den befintliga kulturen, varpå interaktionen 

mellan medarbetare och språkbruket potentiellt kan beröras, blir denna observation ytlig. 

Faktiska beteendemönster varken undersöks eller valideras av fallföretaget. 

 Klimat Fallföretaget besöker endast kunden vid ett fåtal tillfällen, och träffar inte samtliga 

medlemmar i organisationen, eller i samband med kundinteraktion. Under dessa tillfällen 

hinner därmed inte en adekvat bild av kundens rådande klimat skapas, och denna faktor 

berörs på så sätt endast ytligt. 

Formella ritualer 

och firanden 
Denna faktor undersöks inte överhuvudtaget i rekryteringsprocessen, att döma av 

insamlade data. 

 Vedertagna 

värderingar 
Vid kravprofilsmötet ber fallföretaget kunden förklara och exemplifiera värderingar och 

värdeord som används i verksamheten. Därmed berörs denna faktor i 

rekryteringsprocessen, dock är den avhängande av att beskrivningen från kunden 

motsvarar den praktiska verkligheten, vilket inte alltid behöver vara fallet. 

Formell filosofi 
  

Fallföretaget upplevs inte av insamlade data specifikt undersöka kundens ideologiska 

principer. Ämnet kan potentiellt beröras men är helt avhängande av kundens egna 

beskrivningar och dess överensstämmande med verkligheten. 

Gruppnormer 
  

Genom kravprofilsmötet undersöks gruppens arbetssätt, ansvar, utmaningar och 

utformning. Vidare undersöks hur en person ska agera för att passa in. Därmed berörs 

denna faktor i rekryteringsprocessen, utan att för den sakens skull bekräftas stämma 

överens med den praktiska verkligheten. Detta hade kunnat undersökas genom 

observationer av ett flertal medlemmar i gruppsammanhang. 

 Spelregler 
  

Genom kravprofilsmötet undersöks gruppens arbetssätt, kultur, ansvar, hierarki och 

utformning. Det undersöks även hur en person ska agera för att passa in. Därmed berörs 

denna faktor i rekryteringsprocessen, utan att för den sakens skull bekräftas stämma 

överens med den praktiska verkligheten. Detta hade kunnat undersökas genom 

observationer av ett flertal medlemmar i gruppsammanhang. 

Identitet och 

självbild 
  

Genom en utförlig beskrivning från kunden förmedlas delar av dess självbild till 

fallföretaget vid kravprofilsmötet. Hur djupt detta undersöks är dock avhängande av 

vilka följdfrågor som ställs vid tillfället och hur väl den bild som ges återspeglar den 

praktiska verkligheten. 

Tyst kunskap 
 

Fallföretaget upplevs inte av insamlade data specifikt undersöka kundens spridning av 

“tyst kunskap”. Ämnet kan potentiellt beröras men är helt avhängande av kundens egna 

beskrivningar. Detta hade kunnat undersökas genom observationer av indoktrinering av 

nya medlemmar. 

Delade kognitiva 

ramar 
En viss uppfattning om kundens språkbruk, vedertagna begrepp och dess definition 

skapas genom kravprofilsmötet, där kunden bes exemplifiera kring relevanta begrepp. De 

tankesätt som styr och guidar uppfattningar, samt hur detta lärs ut till nya medlemmar 

upplevs inte undersökas på djupet, enligt studiens insamlade data. 
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Delade 

uppfattningar och 

förståelse 

Den framväxande förståelsen för begrepp och tillvägagångssätt som skapas genom 

interaktion mellan medlemmarna, undersöks främst genom kundens representant i 

kravprofilsmötet. Ingen undersökning görs för att säkerställa att kundens representants 

definitioner av relevanta begrepp är genomgående hos resterande medarbetare. 

Integrerade 

symboler 
Fallföretaget besöker endast kunden vid ett fåtal tillfällen, och träffar inte samtliga 

medlemmar i organisationen. Under dessa tillfällen upplevs därför inte en adekvat bild 

kunna skapas av de integrerade symbolerna.  

Tabell 3 - Schein och Scheins (2017) tolv observerbara faktorer i förhållande till en typisk 

rekryteringsprocess (egen bearbetning) 

5.2 Den kulturella matchningen 

I föregående avsnitt beskrevs hur fallföretaget undersöker organisationskultur hos sina 

kunder, detta genom att till stor del förlita sig på kundens representant och hens beskrivning 

av organisationskulturen. Konsulten försöker sedan identifiera överensstämmande värderingar 

mellan de två parterna. Kandidatens kulturella grund som motivation, förväntningar och 

värderingar är något som fallföretaget undersöker i den så kallade djupintervjun. Detta genom 

en intervjumall formad för att belysa hur en kandidat skulle hantera olika situationer eller 

case, vilken typ av organisationskultur de själva anser att de passar in i, samt deras 

drivkrafter, ambitioner och målsättningar. Kandidaten får även göra en egen bedömning av 

huruvida den tror att den kommer att passa in eller inte, utifrån organisationens kulturella 

förutsättningar vars beskrivning förmedlas av konsulten under intervjun. Fallföretaget 

genomför därmed en form av indirekt mätning i enlighet med Tepeci och Bartlett (2002) av P-

O fit eller kulturell matchning, där identifierade kulturella aspekter hos kunden används för 

jämförelse med kandidater. Genom detta söker man hitta en “match” mellan organisation och 

individ, främst när det kommer till individens förmåga att passa in.  

 

I och med de brister som benämnts tidigare i studien, i fallföretagets undersökning av 

organisationskultur, kan dock den indirekta mätningen av P-O fit eller kulturell matchning 

ifrågasättas. Utan en heltäckande förståelse för organisationskultur som begrepp eller dess 

mätning, blir en kulturell matchning svårfångad. Då undersökningen av organisationskultur 

bygger på beskrivningar från kundens representant i rekryteringsprocessen och en subjektiv 

bedömning av konsulten, blir identifieringen av kulturella aspekter avhängande av kundens 

beskrivning och dess verklighetsförankring, samt konsultens tolkning av organisationskultur 

som begrepp och dess innehåll. Denna avsaknad av fullständig förståelse för 
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organisationskulturen är något som Chatman (1991) problematiserar när hon menar att en 

kulturell matchning mellan organisation och individ, inte bara kräver en förståelse för 

individens kulturella grund som motivation, förväntningar och värderingar, utan också 

förståelse för en organisations rådande kultur. I och med detta säkerställs inte en heltäckande 

kulturell matchning, även om vissa aspekter av kultur kan komma att beröras.  

 

En av de potentiella fördelarna med en lyckad P-O fit eller kulturell matchning, är tiden en 

individ väljer att stanna kvar i en organisation (Chatman, 1991; Liu, Liu & Hu, 2010; Resick, 

Baltes & Shantz, 2007). Enligt Chatman (1991), Liu, Liu och Hu (2010) samt Biswas och 

Bhatnagar (2013) ökar sannolikheten för att en anställd trivs och därmed stannar kvar längre i 

en organisation, vid en framgångsrik kulturell matchning eller P-O fit. Fallföretaget hävdar i 

sin tur att längden på en anställning inte är ett relevant mått för en framgångsrik rekrytering. 

Istället menar fallföretaget att prestationen under en kortare tid (oftast två år), där individen 

sedan avancerar i karriären till andra roller och företag, är av större vikt vid mätning av 

framgång. Den relativt korta snittperioden en person är anställd, som fallföretagets 

genomförda rekryteringar redovisar, kan för kunderna innebära stora kostnader i form av 

bland annat ekonomiska förluster, tidsresurser, en temporärt försämrad produktion och 

förlorad kompetens (Duda & Žůrková, 2013). En väl genomförd prestation under en kortare 

tid av en anställd som rekryterats via fallföretaget, kan också innebära fördelar för 

fallföretaget. En väl genomförd prestation av en anställd kan anses vara en framgångsrik 

rekrytering av kunden, vilket ökar sannolikheten att få göra en ny rekrytering till samma kund 

när den anställda “går vidare” i karriären.  

 

De av fallföretaget upplevda skillnaderna i vad som förmedlas av kund och kandidat, 

gentemot verkligheten av organisationskulturen och kandidatens värderingar etc., är enligt 

fallföretaget en av de stora utmaningarna i sökandet efter en kulturell matchning. Denna 

problematik är något som Schein och Schein (2017, 255–258) menar är vanligt 

förekommande, på grund av komplexiteten i undersökning av organisationskultur. För att tyda 

och analysera kulturella faktorer i en organisation eller individ, menar Schein och Schein 

(2017, 17–19) och Chatman (1991) att det inte bara krävs observation av hur gruppen eller 

individen agerar, utan också kvalitativa intervjuer för att nå varför de agerar som de gör. 

Avsaknaden av observation i rekryteringsprocessen, kan därmed bidra till den ovan nämnda 

problematik som fallföretaget upplever. En annan bidragande faktor till denna problematik 

kan vara den undermåliga granskningen av organisationskulturen hos kunden, där kundens 
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beskrivning inte söks bekräftas eller dementeras i samma utsträckning som kandidatens. 

Medan en kandidat får genomgå flera steg av intervjuer, eventuella personlighet- och 

färdighetstester, samt kontroll av referenser, så förlitar sig konsulten till stor del på kundens 

representant och hens beskrivning av verkligheten. Huruvida den beskrivna verkligheten är 

sanningsenlig eller stämmer överens med uppfattningar från de resterande 

gruppmedlemmarna, är inget som undersöks i rekryteringsprocessen i normala fall. Därmed 

bygger den eventuella kulturella matchningen på de tre variablerna, kunden, konsulten och 

kandidaten, och hur väl deras beskrivningar, tolkningar och uppfattningar stämmer överens 

med varandras, samt dess överensstämmelse med den praktiska verkligheten. När en 

heltäckande förståelse för den praktiska verkligheten inte skapas i varje led av 

rekryteringsprocessen, minskar sannolikheten för att identifiera en kulturell matchning 

(Chatman, 1991). Ovan beskrivna problematik illustreras i Figur 2 – Den kulturella 

matchningen (egen bearbetning) nedan. 

 

 

Figur 2 – Den kulturella matchningen (egen bearbetning) 

 

De blåa markeringarna representerar de kulturella aspekter som fångas. Resterande delar 

representerar de kulturella aspekter som potentiellt förbises i rekryteringsprocessen. 
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6. Slutsatser 

Denna uppsats har undersökt och analyserat ett svenskt rekryteringsföretag och dess 

förhållande till organisationskultur i rekryteringsprocesser. Detta med hjälp av ett teoretiskt 

ramverk som bland annat innefattar Edgar och Peter Scheins (2017) definition av och 

undersökningsmetoder för begreppet organisationskultur. Nedan presenteras studiens 

sammanfattade slutsatser, baserade på empiri och analys.

 

Hur förhåller sig ett svenskt rekryteringsföretag till organisationskultur i 

rekryteringsprocesser? 

Fallföretaget beskriver att de ämnar undersöka organisationskulturen hos sina kunder, och 

därefter skapa en kulturell matchning mellan kund och kandidat. Dock saknas en intern, 

gemensam definition och beskrivning av begreppet organisationskultur och dess innehåll. 

Undersökningen av kundens organisationskultur grundar sig istället på kundens beskrivningar 

och berättelser samt konsulternas egna bedömningar, gjorda utifrån tidigare erfarenhet, 

utbildning, individuell begreppsdefinition etc. Utifrån Schein och Scheins (2017, 17–29) tre 

nivåer av organisationskultur, undersöker fallföretaget ett fåtal artefakter, men dess 

bakomliggande betydelser förbises i processen. Förståelsen för kundens tro och värderingar 

upplevs bristfällig, likväl som att rekryteringsprocessen lider av en avsaknad av förståelse för 

de grundläggande antagandena och därmed det som styr varför organisationen agerar som de 

gör. Genom att förlita sig på kundens beskrivning av organisationskultur, utan att söka 

bekräftelse för dess praktiska verklighetsförankring, går fallföretaget miste om essentiella 

insikter. I förlängningen leder detta till att de tre entiteterna inblandade i 

rekryteringsprocessen, kund, kandidat och konsult, inte skapar en fullständig eller 

överensstämmande förståelse för den praktiska verkligheten av organisationskulturen. 

Därmed har studien identifierat brister i den kulturella matchningen mellan organisation och 

individ. Genom dessa brister kan det antas att de fall där kulturell matchning trots allt sker, 

snarare beror på tillfälligheter än en strategisk och systematisk arbetsprocess. 

 

Vilka tillvägagångssätt används för att identifiera befintliga, och/eller önskvärda 

kulturella faktorer hos organisation och kandidat? 

Till grund för att undersöka och identifiera kulturella faktorer ligger ett ramverk i form av 

dokument, guider och mallar. En kravprofilsguide används för det inledande kravprofilsmötet 

med kunden, medan intervjumallen används som underlag för djupintervjuer med kandidater. 
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Kravprofilmötet tillåter kundens representant att beskriva organisationskulturen, en 

beskrivning som konsulten sedan gör en subjektiv tolkning och bedömning av, utifrån egna 

erfarenheter, utbildning, individuell begreppsdefinition etc. Det insamlade underlaget från 

kravprofilsguiden används som bas, tillsammans med en intervjumall, för att undersöka 

kandidatens kulturella grund som motivation, förväntningar och värderingar, och därmed 

finna en kulturell matchning mellan kandidat och organisation. Medan den, av kunden, 

förmedlade beskrivningen av organisationskulturen inte granskas eller kontrolleras, söker 

fallföretaget bekräfta och dementera kandidatens självbedömningar. Detta genom flera steg av 

intervjuer, eventuella färdighets- och personlighetstester, samt kontroll av referenser. 
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7. Diskussion 

I det avslutande kapitlet diskuteras studiens resultat och implikationer. Kapitlet avslutas med 

diskussion gällande studiens begränsningar, samt förslag till vidare forskning.

 

7.1 Resultat och bidrag  

Studien visar på att en gemensam definition för begreppet organisationskultur inte existerar 

hos fallföretaget. Genom detta har undersökningen av organisationskultur konstaterats 

bristfällig och inkonsekvent. En fullständig förståelse skapas således inte för den rådande 

organisationskulturen hos kunden och därmed kan det diskuteras huruvida en kulturell 

matchning verkligen går att genomföra. Samtidigt är vi medvetna om att studien står blind 

inför en del av processen, när kunden i slutet av rekryteringen genomför intervjuer med 

kandidaterna. Det kan vara så att de två parterna får tillfälle att bekräfta eller dementera sina 

tidigare uppfattningar, och därmed ges möjlighet till en matchning.  

 

Huruvida anställningslängden kan anses vara ett relevant mått för en framgångsrik kulturell 

matchning och rekrytering idag, kan också diskuteras. Fallföretaget menar att så inte är fallet, 

och att kandidater, efter en framgångsrik rekrytering, ofta byter tjänst eller arbetsgivare inom 

två till tre år. Har arbetsmarknadens förutsättningar förändrats till den grad att längden på 

anställning hos samma arbetsgivare, idag inte är av samma relevans? Svenskt Näringsliv och 

LO (2011) visar att en ökning av genomsnittlig anställningslängd i Sverige, skedde mellan år 

1994 och 2004. År 2004 var den genomsnittliga anställningslängden 11,2 år. Därav kan de två 

år som fallföretaget hänvisar till anses kort, även om mer aktuell statistik hade varit önskvärd 

för jämförelse. Detta indikerar trots allt att fallföretaget väljer att bortse från att den relativt 

korta, genomsnittliga anställningslängden av deras rekryteringar, kan bero på en bristande 

kulturell matchning. Med detta sagt, ska även hänsyn tas till att skillnader kan finnas mellan 

branscher och yrkesroller, varpå statistiken kan vara missvisande i förhållande till 

fallföretagets inriktning av verksamheten på chefsroller och nyckelpositioner. 

 

Studien belyser även det faktum att undersökningen av kundens organisationskultur grundar 

sig på kundens beskrivningar och berättelser, medan kandidatens självuppskattning 

kontrolleras genom diverse tester och referenser. Varför fallföretaget väljer att inte granska 

den, av kunden, förmedlade beskrivningen kan ha flera olika skäl. Ett av skälen kan vara att 
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organisationskulturen anses för komplext och tids- och resurskrävande för att granska och 

undersöka, varpå fallföretaget “nöjer sig” med den förmedlade beskrivningen. Ett annat skäl 

skulle kunna vara att man med en granskning potentiellt kan störa relationen mellan kund och 

fallföretag, om ihåligheter och brister i beskrivningen identifieras och påpekas. Detta är något 

som Schein och Schein (2017, 263) benämner som ett etiskt problem, när det kommer till 

undersökning och analys av organisationskultur genom en extern part. Fallföretaget beskriver 

i intervjuer hur måna de är om att få behålla kunder under en längre period och ett flertal 

rekryteringar. Denna ambition hade potentiellt kunnat påverkas negativt av att vara för 

granskande och kritiska till organisationens kultur och beskrivningen av den. Den tredje 

parten måste i undersökningen av organisationskulturen, och identifieringen av en eventuell 

kulturell matchning, förhålla sig till och vårda relationen med kunden, samtidigt som 

eventuella brister i kundens beskrivningar av organisationskulturen behöver hanteras. Studien 

bidrar med insikter kring den inneboende problematik som uppstår enligt beskrivning ovan. 

Därmed skapas intressanta möjligheter för vidare forskning, som ytterligare kan bidra till den 

kunskapslucka som tidigare identifierades i studien. 

7.2 Studiens begränsningar  

Eventuella insikter hade kunnat skapas genom jämförelser mellan flera företag inom samma 

bransch. Detta hade tillåtit ökade möjligheter till generaliserbarhet samt en bredare förståelse 

för hur rekryteringsföretag förhåller sig till organisationskultur och kulturell matchning. 

Vidare har inte det undersökta fallföretaget existerat i mer än åtta år, varpå påpekade fördelar 

som medföljer vid en kulturell matchning, så som anställningslängd, inte än kunnat mätas på 

ett adekvat sätt. Dessutom kan deras relativt unga ålder innebära att strategier, processer och 

arbetssätt fortsatt är under utveckling. På grund av bristen på tillgång till observation av en 

rekryteringsprocess och tillgång till kunder, har studien fått utgå från fallföretagets 

beskrivningar av processen, samt dess styrande dokument, mallar och guider. Tillgång till 

observation av en rekryteringsprocess hade inneburit möjligheter att bekräfta eller dementera 

respondenters beskrivningar, och således en potentiell validering av studiens resultat. 

7.3 Vidare forskning 

Trots den avsaknad av fullständig undersökning av organisationskultur som beskrivits ovan är 

fallföretaget framgångsrika och i en hög grad av tillväxt. Därmed kan vidare forskning söka 

insikter kring vilka aspekter av rekrytering som potentiellt bör prioriteras framför de 
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kulturella, för att skapa en hög grad av tillväxt och ekonomisk framgång inom 

rekryteringsbranschen. Studien belyser även problematiken kring förhållandet mellan ett 

externt rekryteringsföretag, dess kunder och arbetssökande kandidater. Framtida forskning 

kan således fokusera på den ovan beskrivna, inneboende problematik som denna studie har 

identifierat, och på så sätt skapa en större förståelse för relationerna mellan entiteterna. 

Genom detta forskningsfokus hade bakomliggande förklaringar möjligtvis kunnat 

identifierats, kring fallföretagets förhållningssätt gällande organisationskultur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

Referenser 

Alvesson, M. (2015). Organisationskultur och ledning. Tredje upplagan. Stockholm: Liber. 

Belias, D., och Koustelios, A. (2014). Organizational culture and job satisfaction: A review. 

International Review of Management and Marketing, 4(2), 132–149. 

Biswas, S. och Bhatnagar, J. (2013). Mediator Analysis of Employee Engagement: Role of 

Perceived Organizational Support, P-O Fit, Organizational Commitment and Job Satisfaction. 

Vikalpa, 38(1), 27–40. 

Bright, L. (2007). Does Person-Organization Fit Mediate the Relationship Between Public 

Service Motivation and the Job Performance of Public Employees?. Review of Public 

Personnel Administration, 27(4), 361–379. 

Brown, W. och Yoshioka, C. (2003). Mission attachment and satisfaction as factors in 

employee retention. Nonprofit Management and Leadership, 14(1), 5–18. 

Bryman, A. och Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2nd ed. Stockholm: 

Liber. 

Cable, D. och Judge, T. (1996). Person–Organization Fit, Job Choice Decisions, and 

Organizational Entry. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 67(3), 294–

311. 

Chatman, J. (1991). Matching People and Organizations: Selection and Socialization in Public 

Accounting Firms. Administrative Science Quarterly, 36(3), 459–484. 

Chatman, J., Caldwell, D., O'Reilly, C. och Doerr, B. (2014). Parsing organizational culture: 

How the norm for adaptability influences the relationship between culture consensus and 

financial performance in high-technology firms. Journal of Organizational Behavior, 35(6), 

785–808. 

Denison, D. (1996). What is the Difference between Organizational Culture and 

Organizational Climate? A Native's Point of View on a Decade of Paradigm Wars. The 

Academy of Management Review, 21(3), 619–654. 

Denscombe, M. 2014. Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 

Samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Duda, J. och Žůrková, L. (2013). Costs of employee turnover. Acta Universitatis Agriculturae 

et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 61(7), 2071–2075. 



 38 

Dyer, W. och Wilkins, A. (1991). Better stories, not better constructs, to generate better 

theory: a rejoinder to Eisenhardt. Academy of Management Review, 16(3), 613–619. 

Goodman, S. och Svyantek, D. (1999). Person–Organization Fit and Contextual Performance: 

Do Shared Values Matter. Journal of Vocational Behavior, 55(2), 254–275. 

Hogan, S. J., och Coote, L. V. (2014). Organizational culture, innovation, and performance: A 

test of Schein's model. Journal of Business Research, 67(8), 1609–1621. 

Kristof, A. (1996). Person-Organization Fit: An integrative review of its conceptualizations, 

measurement, and implications. Personnel Psychology, 49(1), 1–49. 

Kristof-Brown, A., Zimmerman, R. och Johnson, E. (2005). Consequences of individuals’ fit 

at work: A meta-analysis of person-job, person-organization, person-group, and person-

supervisor fit. Personnel Psychology, 58(2), 281–342. 

Liu, B., Liu, J. och Hu, J. (2010). Person-Organization Fit, Job Satisfaction, and Turnover 

Intention: An Empirical Study in the Chinese Public Sector. Social Behavior and Personality: 

an international journal, 38(5), 615-625. 

Ogbonna, E. och Harris, L. (2000). Leadership style, organizational culture and performance: 

empirical evidence from UK companies. The International Journal of Human Resource 

Management, 11(4), 766–788. 

O'Reilly, C., Chatman, J. och Caldwell, D. (1991). People and organizational culture: a profile 

comparison approach to assessing person-organization fit. Academy of Management Journal, 

34(3), 487–516. 

Resick, C., Baltes, B. och Shantz, C. (2007). Person-organization fit and work-related 

attitudes and decisions: Examining interactive effects with job fit and conscientiousness. 

Journal of Applied Psychology, 92(5), 1446–1455. 

Respondent 1: Partner. 2018. Intervju 26 mars. 

Respondent 2: Researcher. 2018. Intervju 26 mars. 

Respondent 3: Managing Partner. 2018. Intervju 27 mars. 

Respondent 4: Researcher. 2018. Intervju 27 mars. 

Rivera, L. (2012). Hiring as Cultural Matching. American Sociological Review, 77(6), 999–

1022. 



 39 

Rousseau, D. (1990) Quantitative assessment of organizational culture: The case for multiple 

measures. I Benjamin Schneider (ed.), Organizational Climate and Culture: 153–192. San 

Francisco: Jossey-Bass. 

Schein, E. (1985). Organizational culture and leadership. Första upplagan. San Francisco: 

Jossey-Bass Publishers. 

Schein, E. (1992). Organizational culture and leadership. Andra upplagan. San Francisco: 

Jossey-Bass Publishers. 

Schein, E. (2004). Organizational culture and leadership. Tredje upplagan. San Francisco: 

Jossey-Bass Publishers. 

Schein, E. (2010). Organizational culture and leadership. Fjärde upplagan. Hoboken, New 

Jersey: Wiley. 

Schein, E. och Schein, P. (2017). Organizational culture and leadership. Femte upplagan. 

Hoboken, New Jersey: Wiley. 

Schneider, B. (1987). The people makes the place. Personnel Psychology, 40(3), 437–453. 

Schneider, B., González-Romá, V., Ostroff, C. och West, M. (2017). Organizational climate 

and culture: Reflections on the history of the constructs in the Journal of Applied Psychology. 

Journal of Applied Psychology, 102(3), 468–482. 

Silverthorne, C. (2004). The impact of organizational culture and person-organization fit on 

organizational commitment and job satisfaction in Taiwan. The Leadership & Organisation 

Development Journal, 25(7), 592–599. 

Svenskt Näringsliv (2014). Rekryteringsenkäten 2014. [online] Tillgänglig på: 

https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/rekryteringsenkaten-

2014_582697.html/BINARY/Rekryteringsenk%C3%A4ten%202014 [Hämtad 15 Mar. 2018]. 

Svenskt Näringsliv (2016). Rekryteringsenkäten 2016. [online] Tillgänglig på: 

https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapport

er/rekryteringsenkaten-

2016pdf_642897.html/BINARY/Rekryteringsenk%C3%A4ten%202016.pdf  [Hämtad 15 

Mar. 2018]. 

Svenskt Näringsliv & LO (2011). Faktiska konsekvenser av turordningsreglerna i LAS och 

avtal. [online] Svenskt Näringsliv & LO. Tillgänglig på: 

https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/rekryteringsenkaten-2014_582697.html/BINARY/Rekryteringsenk%C3%A4ten%202014
https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/rekryteringsenkaten-2014_582697.html/BINARY/Rekryteringsenk%C3%A4ten%202014
https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/rekryteringsenkaten-2016pdf_642897.html/BINARY/Rekryteringsenk%C3%A4ten%202016.pdf
https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/rekryteringsenkaten-2016pdf_642897.html/BINARY/Rekryteringsenk%C3%A4ten%202016.pdf
https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/rekryteringsenkaten-2016pdf_642897.html/BINARY/Rekryteringsenk%C3%A4ten%202016.pdf


 40 

https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/faktiska

-konsekvenser-av-turordningsreglerna-i-

las_531838.html/BINARY/Faktiska%20konsekvenser%20av%20turordningsreglerna%20i%2

0LAS [Hämtad 9 Maj 2018]. 

Tepeci, M. och Bartlett, A. (2002). The hospitality industry culture profile: a measure of 

individual values, organizational culture, and person–organization fit as predictors of job 

satisfaction and behavioral intentions. International Journal of Hospitality Management, 

21(2), 151–170. 

Uggerslev, K., Fassina, N. och Kraichy, D. (2012). Recruiting Through the Stages: A Meta-

Analytic Test of Predictors of Applicant Attraction at Different Stages of the Recruiting 

Process. Personnel Psychology, 65(3), 597–660. 

Wallach, E. (1983). Individuals and Organizations: The Cultural Match. Journal of Training 

and Development Journal, 37(2), 28–36. 

Warrick, D. D. (2017). What leaders need to know about organizational culture. Business 

Horizons, 60(3), 395–404. 

Yu, K. (2014). Person–organization fit effects on organizational attraction: A test of an 

expectations-based model. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 124(1), 

75–94. 

Zheng, W., Yang, B., och McLean, G. N. (2010). Linking organizational culture, structure, 

strategy, and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management. Journal 

of Business research, 63(7), 763–771. 

 

 

 

 

 

 

https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/faktiska-konsekvenser-av-turordningsreglerna-i-las_531838.html/BINARY/Faktiska%20konsekvenser%20av%20turordningsreglerna%20i%20LAS
https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/faktiska-konsekvenser-av-turordningsreglerna-i-las_531838.html/BINARY/Faktiska%20konsekvenser%20av%20turordningsreglerna%20i%20LAS
https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/faktiska-konsekvenser-av-turordningsreglerna-i-las_531838.html/BINARY/Faktiska%20konsekvenser%20av%20turordningsreglerna%20i%20LAS
https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/faktiska-konsekvenser-av-turordningsreglerna-i-las_531838.html/BINARY/Faktiska%20konsekvenser%20av%20turordningsreglerna%20i%20LAS


  

Bilaga 1 

Intervjuguide 
Intervjuguiden har använts som grund för genomförda kvalitativa intervjuer i studien. Dess 

utformning har skett utifrån ämnen och begrepp som berör förhållningssättet till 

organisationskultur, både individuellt och organisatoriskt. Insamlad data har sedan jämförts 

med den teoretiska referensramen, för vidare tolkning och analys.  

 

• Kort beskrivning av studien och författarna. 

 

• Respondentens roll på fallföretaget 

 

• Beskrivning av rekryteringsprocessen  

o Bakomliggande strukturer/strategier etc. 

o Kan du beskriva hur en typisk rekryteringsprocess går till? 

o Varför gör man på ett visst sätt? 

o Hur skiljer ni er från konkurrenterna?  

o Uppföljning 

o Affärsmodell 

 

• Händer det att rekryteringar misslyckas? 

o I så fall hur och varför? 

 

• Respondentens definition av organisationskultur och dess innehåll 

o Ge exempel 

o Hur används de begreppen i rekryteringsprocessen? 

 

• Förhållandet till den kulturella matchningen 

o Tas kulturella (individuella & organisatoriska) aspekter hänsyn till? 

▪ Vilka och hur? 

 

• Uppföljning av den kulturella matchningen 

 


