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Sammanfattning 

Att genom rekryteringsprocessen söka finna en matchning mellan individ och organisation på en 

bredare basis än endast yrkeskompetens blir allt vanligare. Sådan rekrytering har fokus på 

överensstämmande värderingar och normer mellan den arbetssökande och organisationen, som 

ny medarbetare ska denne passa in i organisationen och dess kultur. Byråkrati, i sin tur, är den 

moderna statens vanligaste organisationsform och bygger i grunden på expertis, kunskap och 

professionen. Om trenden går mot att rekrytera med fokus på organisationen, dess kultur och att 

människor ska passa in i den, vad kan det innebära? På vilket sätt påverkas professionen av 

detta? Denna studie undersöker hur organisationer med uttalad fokus på matchning mellan 

individ och organisationskultur resonerar kring sin rekrytering och den inbördes 

organisationskulturen. Studiens empiriska resultat utgörs av kvalitativa intervjuer med 

rekryteringsansvariga vid fem organisationer som sedan analyseras och diskuteras. Resultatet är 

att dessa organisationer anställer endast när de säkerställt en matchning mellan den nye 

medarbetaren och organisationen men att yrkeskunskaper samtidigt är av stor vikt. Dessa 

organisationer ställer sig bortom den typiska hierarkin och det verkar som att det inom somliga 

branscher och yrkesgrupper skett en brytning av vissa byråkratiska principer. Vi hävdar att en 

följd av detta kan innebära ett slags maktskifte mellan profession och organisatorisk ledning.  
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Abstract 

Through the recruitment process seeking a match between the individual and the organization on 

a broader basis than just professional skills are becoming increasingly common. Such 

recruitment focuses on conformed values and norms between the job and the organization, new 

employees must fit into the organization and its culture. Bureaucracy, in turn, is the modern 

state's most common form of organization and is essentially based on expertise, knowledge and 

the profession. If the trend is towards recruiting with a focus on the organization, its culture and 

how people fit into it, what might that imply? How may this affect the profession? This study 

examines how organizations with an expressed focus on matching individual and organizational 

culture reason about their recruitment process and the mutual organizational culture. The study's 

empirical results consist of qualitative interviews with recruiters at five organizations which are 

then analyzed and discussed. The result is that these organizations employ only when assured of 

a match between the new employee and the organization, but that skills are of great importance. 

These organizations place themselves beyond the typical hierarchy, and it seems like that in 

certain industries and occupations, there has been a divergence of some bureaucratic principles. 

We argue that a consequence of this may be a kind of transfer of power between the profession 

and the organizational management.  
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1. Inledning 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för uppsatsens bakgrund, föra en problemdiskussion, 

presentera vårt syfte och avgränsningar.  

 

 

1.1 Bakgrund 

Rekrytering är en process som kan handla om alltifrån att hitta tillfälliga vikarier till att 

identifiera sin nya VD och idag finns det omfattande litteratur inom ämnet (Lindelöw, 2003). 

Framsteg inom teknik samt den ökade konkurrensen på marknaden har lett till att rekrytering fått 

en framstående roll och blivit ett viktigt verktyg för företag som vill uppnå konkurrensfördelar 

(Rynes & Cable, 2003). Genom rekryteringsprocessen kan företag identifiera och behålla de 

bästa medarbetarna och rekryterar de rätt medarbetare kan det leda till framgång och lönsamhet 

(Lindqvist, 2010). Lyckas företagen dessutom rekrytera någon som delar organisationens 

rådande värderingar kan de skapa en etablerad tillgivenhet bland organisationsmedlemmarna 

(Chatman, 1991). Fel beslut kan däremot leda till att den rekryterade lämnar organisationen inom 

en snar framtid, något som kan bli kostsamt menar Lindelöw (2003), som uppskattar att en 

felrekrytering kostar mellan en halv miljon till en miljon kronor, ibland ännu mer. Dessa 

kostnader kan bland annat bestå av att den anställde vantrivs och den tid som chefer och 

personalenhet lägger ner på förhandlingar och diskussioner med den anställde. Måste 

organisationer dessutom hitta en ny medarbetare på grund av sjukskrivning eller uppsägning med 

basis på denna felrekrytering blir det ofta ännu dyrare (Lindelöw, 2003). 

 

Tidigare bestod rekrytering ofta av traditionella, arbetsorienterade analyser som innefattar 

kunskap, färdigheter och kompetens. Då söktes en passning, “fit”, mellan medarbetarens 

yrkeserfarenhet och arbetet, en matchning som benämns Person-Job fit (Kristof, 1996). Numera 

kan man se en trend som innebär att rekrytera genom att se bortom själva jobbet, att anställa 

utifrån ett organisationskulturellt perspektiv. Med detta menas att man istället tittar på förenliga 

delar mellan organisationen och dess medlemmar; genom att finna en matchning mellan 

medarbetarens personlighet, dess föreställningar och värderingar med organisationens kultur, 

normer och värderingar (Rynes & Cable, 2003). För de företag som lägger sin vikt vid just 
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organisationskulturen och gemensamma värderingar utgår de ofta ifrån Person-Organization fit, 

en teori definierad som förenligheten mellan individer och organisationer som uppstår när (1) 

minst en av dem erbjuder vad den andre behöver eller (2) de delar samma grundläggande 

värderingar, eller (3) både 1 och 2 gäller (Kristof, 1996). Enligt studier som gjorts (se 

exempelvis: Byrne, Clore & Smeaton, 1986; Condon & Crano, 1988; Shaikh & Kanekar, 1994) 

visade det sig att människor med liknande attityder och värderingar en tendens att tycka bättre 

om varandra än de som tycker olika. van Vianen (2000) kopplar detta till rekryteringsprocessen 

och menar att detta kan ha inverkan när organisationer ska rekrytera medarbetare; att rekryterare 

har en tendens att anställa dem med liknande egenskaper. Inom Human Resource Management 

(HRM) är rekryteringsprocessen en central del i organisationers arbete mot att vara 

konkurrenskraftiga och att fortleva, detta genom att se till att vara försedd med de medarbetare 

som krävs (Hall, Taylor & Torrington, 2002). Kompetensutveckling är en annan central aspekt 

inom HRM samtidigt som kompetens är ett relativt begrepp som inte kan mätas med exakthet 

och som visat sig vara större och mer komplex än vad som kanske tidigare ansetts (Lindmark & 

Önnevik, 2010). 

 

 

1.2 Problemdiskussion 

I och med HRMs framväxt ökade organisationers fokus på den enskilde individens betydelse för 

hela organisationens framväxt och att se människan som en resurs (Lindmark & Önnevik, 2010). 

Rekryteringsprocessen i sin tur blev alltmer fokuserad på vilka gemensamma värderingar 

organisationen och den arbetssökande har, en överenstämmelse som kunde skapa både tillväxt 

och konkurrensfördelar för företag. Det bör alltså i många fall vara viktigt att personen som 

rekryteras inte enbart besitter rätt kompetens utan också passar in i den egna 

organisationskulturen. Inom byråkratin däremot, som är den moderna statens organisationsform, 

står expertis och kunskap i fokus (Premfors, 2009). En av byråkratins principer bygger på vikten 

av yrkeskompetens; den med lämpligast kompetens får tjänsten och professionen blir på så sätt 

legitimerad (Falk & Nilsson, 1999). Vad innebär då detta, om denna princip ifrågasätts genom att 

det inte längre endast är meriter som räknas vid rekrytering? På vilket sätt skulle detta kunna 

påverka professionen? 
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1.3 Syfte 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur fem utvalda organisationer via rekryteringsprocessen 

matchar individer till den egna organisationskulturen och vad konsekvenserna av detta skulle 

kunna bli. Detta har in sin tur mynnat ut i följande frågeställningar: 

 Hur ser organisationer till att de individer som anställs matchar den egna organisationens 

värderingar och normer? 

 Hur resonerar rekryterare kring förhållandet mellan å ena sidan matchningen av individ 

och yrkeskunskaper och å andra sidan matchning av individ och organisation? 

 Vad kan en eventuell brytning mot byråkratins princip om yrkeskompetens leda till, vad 

händer med professionen?  

 

 

1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats är inriktad på organisationer i Stockholmsregionen, oberoende av företagsstorlek, 

bransch och sektor. Organisationer som medvetet lägger stor vikt vid organisatorisk identitet och 

organisationskultur har valts ut att delta i studien. Organisatorisk identitet betyder att medlemmar 

i en organisation uppfattar och förstår “vilka vi är” och/eller “vad vi står för” som organisation. 

Fokus är på de ansvariga för rekryteringen vid organisationerna. 
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2. Teoretisk referensram 

Nedan presenteras tidigare forskning och teorier som är av intresse för det valda 

problemområdet. 

 

 

2.1 Rekrytering 

Rekrytering startar när en organisation inser behovet av att anställa och pågår till och med att en 

ny person påbörjar sitt nya jobb och blir introducerad i organisationen (se exempelvis Lindelöw, 

2003; Lundqvist, 2010). Det finns ett flertal metoder och tillvägagångssätt vid rekrytering, varav 

arbetspsykologiska tester och intervjuer tillhör de vanligaste, som i sin tur kan vara strukturerade 

på en rad olika sätt (Lindelöw, 2003). Irving (2004) menar att rekrytering alltid handlar om två 

beslut, det ena gällande organisationens, som vill hitta rätt person, det andra om den 

arbetsökande, som vill fatta ett bra beslut för sin egen skull. Detta innebär att beslutsunderlaget 

behöver vara lika riktigt och äkta för båda parter. Lindelöw (2003) och Lundqvist (2010) 

presenterar rekrytering som en process medan Irving (2004) väljer att framhäva det som en 

projektplan med olika faser. Något som litteraturen dock är eniga om är att rekrytering är en 

kostsam investering och något som bör planeras noggrant (se exempelvis Irving, 2004, 

Lindelöw, 2003; Lundqvist, 2010). 

 

Lindelöws rekryteringsmodell (2008) delar in rekryteringsprocessen i tolv steg som går under tre 

huvudrubriker: förberedelse, urval och fortlöpande utveckling. Gällande förberedelsen menar 

Lindelöw att det är här behovet för rekrytering uppstår och det under denna fas organisationer ser 

till att göra alla förberedelser som krävs för att möjliggöra en rekrytering. Här bör organisationen 

fundera över situationer och möjligheter och fråga sig; vilka förändringar de står inför, vilken 

kompetens som finns idag, vilka möjligheter de har och hur de vill att framtiden ska se ut. Det 

gäller att definiera sina behov för att kunna ha så lyckade framtida möjligheter som möjligt. 

Detta sker genom en sammanfattning av vad som ingår i befattningen som ska tillsättas,  krav 

och önskemål specificeras gällande den arbetssökandes utbildning, erfarenhet, kunskap, 

kompetens o.s.v. så att det klart och tydlig framgår vad som eftersöks (Lindelöw, 2008). 
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I Lindelöws (2008) modell benämns den andra huvudrubriken som urval. Här sker 

urvalsprocessen, och det finns en rad olika ansatser en rekryterare kan utgå ifrån. Kort handlar 

det om att ta emot ansökningar, gallra bland dem, göra intervjuer, ta referenser och slutligen 

komma fram till ett beslut. Eftersom man tidigare ställt upp en kravspecifikation går det relativt 

enkelt göra en sållning bland ansökningarna. Efter sållning sker intervjun, som kan arrangeras på 

olika sätt, men som går ut på att ge både sökanden och rekryteraren den information respektive 

part behöver. Den sökande bör få en bild av företaget, se arbetsmiljön, träffa chefer och framför 

allt få ytterligare information om den befattningen gällande organisation söker. Rekryteraren vill 

fördjupa sig i den sökandes egenskaper, som definierats i kravspecifikationen. Intervjuprocessen 

kompletteras ofta med fler intervjuer eller personbedömningar som i sin tur kan innefatta olika 

tester eller övningar för att helt säkerställa att rätt person rekryteras. Till sist tas beslutet 

(Lindelöw, 2008). 

 

Den sista rubriken i Lindelöws modell, fortlöpande utveckling, handlar om introduktionen på 

arbetsplatsen för den nya medarbetaren. Mottagandet är ofta en avgörande fas för hur personen i 

fråga ska känna sig välkommen och i vilken takt denne kan starta sina arbetsuppgifter, därför bör 

organisationer grundligt tänka igenom hur de vill att detta ska gå till rent praktiskt, menar 

Lindelöw. Introduktionen påverkar den nya samarbetsrelationen; genomförs den på rätt sätt kan 

detta bidra till ökad trivsel och en tillfredställande effektivitet hos den nyanställde (Lindelöw, 

2008). Irving (2004) menar att gällande introduktionen behöver den nyanställde främst: 

information, trygghet samt att snabbt känna sig nyttig och behövd. 

 

 

2.1.1 Kompetens 

Lindmark och Önnevik (2010) tar upp kompetens som en del av rekryteringsprocessen. De 

beskriver hur organisationer uppfattar begreppet och att det finns olika slag av kompetensprofiler 

som går att tar ställning till vid rekrytering. Enligt Keens (2002) kompetenshand finns det fem 

kompetensprofiler att ta ställning till gällande den sökandes individuella kompetens. 

Definitionen av begreppet kompetens ses här som en individs behörighet eller kvalifikationer till 

att utföra ett arbete eller ett uppdrag. Kompetens skapas när fem olika kompetensprofiler 

samordnas. Dessa är; färdigheter, kunskaper, erfarenheter, kontakter och värderingar. Var 
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förmåga symboliserar ett finger i en hand och för att vara kompetent nog till att kunna utföra ett 

arbete krävs det att hela handen med dess fingrar koordineras; handflatan ses som en symbol för 

själva samordningen samt den fysiska och psykiska kraft som fodras för detta. Handen kan 

förslagsvis användas vid rekrytering för att se hur väl den sökandes förmågor stämmer överens 

med den kompetens organisationen söker (Keen, 2002). 

 

Eftersom bedömning av kompetens just är en bedömning, finns ett stort mått av 

subjektivitet, både då det gäller att bedöma hur arbetsuppgifter har genomförts 

och framför allt då det gäller att sia om en individ har tillräcklig kompetens för 

att klara framtida arbetsuppgifter. Men handen kanske kan vara till hjälp för en 

bedömare att tydliggöra styrkor och svagheter hos en individ. (Keen, 2002, s. 15) 

 

Lundmark (1998) har skapat en kompetensmodell som skiljer sig från Keens kompetenshand. 

Lundmark använder sig av fem former av kompetensprofiler som används för att studera 

individers kompetens och huruvida de skulle komma att passa in i en organisation. Det rör sig 

om yrkesteknisk kompetens, funktionell kompetens, företags-/kultur-/strategisk kompetens, 

personlig kompetens och social kompetens. En rekryterare använder sig av kompetensprofilerna 

likt Keens kompetenshand för att ta reda på hur väl en individ kan utföra de arbetsuppgifter som 

krävs inom den organisation individen söker sig till. 

 

 

2.2 Organisationskultur 

Bang (1998) menar att organisationskulturbegreppet är ett svar på varför vissa företag överlever 

och andra inte, samt vilka krafter som påverkar medarbetare och får dem att handla på ett 

konsekvent sätt. Det verkar finnas en oenighet gällande uttryckets exakta definition, Bang (1998, 

s.23) sammanfattar flertalet definitioner till en enda: “organisationskultur är den uppsättning 

gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation 

när medlemmarna samverkar med varandra och omvärlden”. Organisationskultur kan även ses 

som ett mönster av grundläggande antaganden som en viss grupp har uppfunnit, upptäckt eller 

utvecklat för att hantera sina problem med externa anpassning och intern integration. Det vill 

säga mönster som har fungerat så pass bra att de inom gruppen betraktas som giltiga, blir utlärda 
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till nya medlemmar som det rätta sättet att tänka och uppfatta saker och ting, gällande dessa 

problem (Schein, 1983). 

Bolander (2002, s. 73) tolkar kopplingen mellan rekrytering och organisationskultur som: 

 

... en matchning mellan den sökandes kompetens och värderingar å ena sidan och 

organisationens behov och kultur å andra sidan. Kandidaten är som en pusselbit, 

som måste passa in i helheten. Att kandidaten "passar in" betyder att han/hon 

smälter in i arbetsgruppen och organisationskulturen, att han/hon har värderingar 

som matchar organisationens och att han/hon fyller luckor som finns i 

organisationen, både vad gäller formell kompetens och personlighet. Dessutom 

måste kandidaten känna motivation och entusiasm i förhållande till det nya arbetet - 

känna att "här vill jag jobba". Att kandidaten och organisationen passar ihop är ett 

krav för att kandidaten skall prestera bra resultat, och man menar att både den 

nyanställde och organisationen kommer att må dåligt om man misslyckas med 

matchningen. 

 

 

2.3 Person-Environment fit 

Person-Environment fit är en teori som sammanfattar flertalet olika typer av matchning mellan 

en individ och dess omgivande organisatoriska miljö (Kristof, 1996). Teorin har brutits ned i 

bland annat Person-Organization fit, Person-Job fit samt Person-Group fit (Kristof et al. 2005). 

Organisationer lägger ofta ner stora resurser för denna matchning eftersom det visat sig att en del 

människor är bättre lämpade för vissa jobb än andra. Därför behöver organisationer anstränga sig 

för att hitta rätt individer till organisationen (Chatman, 1991). Matchning förklaras av Kristof 

(1996) som förhållandet mellan individens och organisationens värderingar och normer, hur väl 

individens yrkeserfarenheter stämmer överens med vad organisationen söker samt hur den 

enskilde individen kan samarbeta med befintliga medarbetare i organisationen. Förhållandet 

mellan dessa skall, enligt tidigare forskning, påverka individens beteende och psykologiska 

funktioner (Walsh, 2009). Vid en matchning, “fit”, mellan individ och organisatorisk omgivning 

tenderar individen att känna intresse och motivation till att stanna kvar i organisationen medan 
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motsatsen kan leda till minskad tillfredsställelse och slutligen till att individen väljer att lämna 

organisationen (Dawis & Löfquist, 1984). 

 

 

2.3.1 Person-Organization fit 

Person-Organization fit är en teori som förklarar hur väl en individ och en organisation passar 

ihop (Chatman, 1991). Förenligheten mellan dessa kan beskrivas utifrån flera begreppsbildningar 

som skiljer sig från varandra. Kristof (1996) definierar skillnaden som supplementary och 

complementary fit. Supplementary fit inträffar när en individ kompletterar och bidrar med 

egenskaper som organisationen vet de är i behov av och som andra individer i en organisation 

redan besitter. Complementary fit inträffar när en individ bidrar med egenskaper som inte funnits 

i organisationen sedan tidigare. Från organisationens perspektiv definieras egenskaperna vid 

matchningen på hur väl individen överensstämmer med organisationens värderingar, normer, mål 

och organisatoriskt klimat samt organisationskultur. Individens perspektiv på organisationen vid 

matchning fokuseras främst på vad organisationen har för mål, värderingar, attityder och 

personlighet. Organisation och individ skiljer sig med andra ord gällande fokusområden vid 

synen på matchning, Person-Organization fit uppstår dock när det finns överensstämmelse 

mellan dessa eller någon av dessa egenskaper. Forskare inom områdena företag och kultur menar 

att organisationskultur spelar en viktig roll när de beräknar hur väl en individ passar in i en 

organisatorisk kontext (Rousseau, 1990, i Chatman, 1991). 

 

Det finns organisationer som utbildar sina rekryterare till att söka just efter kandidater som 

besitter egenskaper som överensstämmer med organisationens värderingar, hellre än att söka 

kandidater med fokus på yrkeskompetens (Chatman, 1991). Dessa egenskaperna definierades 

enligt Rynes & Boudreau som: personlighetsdrag, personkemi och preferenser som rekryteraren 

personligen ansåg stämma överens med det som efterfrågades i organisationen (Rynes & 

Boudreau, 1986 i Chatman, 1991).   

 

En variant på matchning är need-supplies och demand-abilities (Kristof, 1996). Need-supplies 

uppstår när en organisation svarar mot och infriar individens preferenser, krav och önskningar. 

Person-Organization fit tenderar att öka när individens behov tillfredsställs, vilket innebär att 



9 
 

sannolikheten att denne stannar kvar i den organisatoriska miljön ökar. Demand-abilities utgår 

från individens egenskaper och preferenser och att dessa skall överensstämma med det 

organisationen söker, samt dess behov och är således motsatsen till need-supplies. Kristof (1996) 

sammanfattar dessa olika begreppsbildningar och förklarar Person-Organization fit som den 

förenlighet som råder mellan organisation och individ, när: (1) minst en av dem erbjuder vad den 

andre behöver eller (2) de delar samma grundläggande värderingar, eller (3) både 1 och 2 gäller. 

Organisationer kan välja att rekrytera eller inte baserat på ovan nämnda teorier. Det är under 

urvalet, då ett slutgiltigt  beslut tas om vilken individ som ska rekryteras, som Person-

Organization fit tillämpas rent praktiskt. 

 

Supplementary fit mäter likhet bland annat mellan individens värderingar och normer jämfört 

med organisationen och hur väl de stämmer överens och liknar de som redan finns inom 

organisationen. Syftet med supplementary fit är att de ska stämma överens då värderingar och 

organisationskultur inom en organisation anses vara grundpelaren och de grundläggande, 

bestående antagandena för hur dessa agerar (Chatman, 1991). Kristof (1996) beskriver detta som 

en person-culture fit under supplementary fit där överensstämmelsen mellan dessa bör likna 

varandra. En individ bör enligt person-culture fit stå för liknande värderingar som organisationen 

denne skall samverka inom, gör det inte det kan inte en matchning ske och individen kan 

uteslutas (Kristof, 1996). Tidigare forskning inom organisationskultur har visat att när 

värderingar och normer mellan individ och organisation matchar så är sannolikheten större att 

individen stannar kvar i organisationen (Chatman, 1991, i Meir & Hasson 1982). Kristof (1996) 

hävdar bestämt att de ovan nämnda operationaliseringssätten vid matchning visserligen är 

motsägelsefulla men att de inte gäller för antingen eller, matchning kan därför ske och stämma 

överens inom flera av de samtidigt. 

 

 

2.3.2 Person-Job fit 

Kristof (1996) beskriver Person-Job fit som en överensstämmelse mellan en individs kunskap, 

färdigheter och kompetens med de behov som krävs för att utföra arbetet/jobbet. Denna 

matchning beskrivs som den traditionella varianten av rekrytering som fokuserar på att sökande 

bör besitta specifik kompetens och kunskap för att bli kvalificerad till ett arbete. Kristof (1996) 
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använder sig av samma begrepp som inom Person-Organization fit för att beskriva hur 

matchningen går till; demand-abilities och need-supplies. Med demand-abilities utgår 

organisationen ifrån individens kunskap och kompetens för att ta reda på om dessa 

överensstämmer med det organisationen är i behov av. Need-supplies innebär att det är 

organisationen som ska svara mot individens preferenser, krav och behov på arbetet som ska 

utföras. 

 

 

2.3.3 Person-Group fit 

Person-Group fit definieras av Kristof (1996) som förenligheten mellan individer och 

arbetsgrupper inom organisationer. Matchningen utgår från supplementary fit och 

complementary fit, på samma sätt som Person-Organization fit. En individ som skall 

introduceras till en organisation och en grupp inom den matchas genom supplementary Person-

Group fit för att denne har liknande egenskaper som redan befintliga gruppmedlemmar. Tidigare 

studier har visat att gemensamma mål, värderingar, personligheter och homogenitet skapar en 

stark samhörighet inom en grupp som i sin tur leder till starkare organisationskultur (Kristof, 

1996). Genom motsatsen, complementary Person-Group fit, tillför en individ egenskaper som 

komplementerar styrkor inom gruppen som tidigare saknas. 

 

 

2.4 Human Resource Management 

Human resource management (HRM) är en managementteknik som berör organisationers 

hantering av mänskliga resurser, vilket innefattar flera arbetsområden som exempelvis 

rekrytering och kompetensutveckling (Lindmark & Önnevik, 2010). Hall, Taylor och Torrington 

(2002) menar att HRM är centralt för organisationer för att se till att de är försedda med de 

medarbetare och de mänskliga resurser som det finns behov av. Detta i syfte att upprätthålla en 

stark organisatorisk struktur samt en ökad ekonomisk tillväxt. Organisationen ska samtidigt 

erbjuda det individen är i behov av och stimulera dennes arbetsförhållanden; både organisation 

och individ ska tjäna på en matchning. Enligt HRM ser organisationer människan som en resurs 

på grund av dess kreativitet och innovationsförmåga och individens självförverkligande är i 

fokus vilket har kommit att påverka rekryteringsprocessen (Lindmark & Önnevik, 2010). 
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Det var under 1900-talet som det som kallas för Human Relations-skolan växte fram, som hade 

motivation och stimulans som centrala ingredienser för att skapa god arbetsprestation bland 

medarbetare (Lindmark & Önnevik, 2010). Utifrån denna skola kom under 1980-talet  begreppet 

Human Resource Management att utvecklas med tonvikt på organisationers strävan till ökad 

konkurrenskraft och fortlevnad. Organisationer under den tidsperioden var i behov av att skapa 

effektivare arbetsmönster och kännedomen om att organisationskulturen kunde påverka 

organisationen på ett flertal positiva sätt uppmärksammades. Lindmark & Önnevik (2010, s. 156) 

citerar Bratton & Gold (2003) som ger en definition av begreppet HRM: “Den del av 

ledarskapsprocessen som specialiserar sig på de anställdas roll i organisationen. HRM framhäver 

att de anställda är nyckeln till ett stadigvarande konkurrenskraftigt försprång.” 

HRM syftar till att möjliggöra utveckling av de mänskliga resurserna i en organisation, såväl den 

enskilda individen som en arbetsgrupp skall kunna utvecklas i sina yrkesroller utifrån respektive 

unika förutsättningar. Centrala delar i HRM-processen är att få medarbetares förståelse för sina 

arbetsuppgifter och genom att placera dem i större sammanhang skapa motivation till att 

maximera sin prestation som leder till ökad effektivitet inom organisationen (Hall, Taylor & 

Torrington, 2002). I och med framväxten av HRM sattes fokus på medvetenheten om den 

enskilde individens betydelse för hela organisationens framväxt. 

 

2.5 Socialiseringsprocess 

Chatman (1991) menar att det inom alla organisationer existerar en viss organisationskultur och 

att det pågår en ständig socialisering inom dessa, något som startar redan vid rekryteringen. Ur 

ett organisatoriskt perspektiv innebär socialisering införlivning av en organisations värderingar, 

normer och regler. Det är en process med olika aktiviteter där en individ förstår dessa 

värderingar, normer och regler och skapar social kunskap om förväntande beteenden inom 

organisationen (Chatman, 1991, Czarniawska & Kunda, 2010). Czarniawska och Kunda (2010) 

menar att organisationskultur är något en medlem i organisationen måste känna till och leva upp 

till men hävdar att det är desto svårare när en individs individuella värderingar och mål inte 

stämmer överens med de organisatoriska. Tidigare studier har visat att sannolikheten är större för 

en nyanställd att passa in om denne engagerar sig i sitt arbete och upplever gemenskap och 
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enhetlighet med organisationen. Summan av detta är att en medlem i en organisation har lättare 

att komma in i denna via socialiseringsprocessen om liknande värderingar  finns redan innan. 

Det är först vid ingången till organisationen som nyanställd som processen startar med att få 

denne att förstå och lära känna organisationen mer ingående (Chatman, 1991). 

 

Socialiseringsprocessen är till för att bidra till kongruens mellan individ och organisation, för att 

individen lättare ska kunna identifiera sig med sin miljö och vilja stanna inom den, vilket främjar 

både individen och organisationen. Chatman (1991) hävdar att organisationer som använder sig 

av stark socialiseringsteknik vid anställning av nya medlemmar har en positiv effekt även på de 

redan befintliga medlemmarna i organisationen. Utöver de specifika erfarenheter som 

exempelvis en rekryterare har om organisationens socialiseringsprocess kan detta påverka dennes 

agerande vid rekrytering och därmed hur Person-Organization fit används i denna process. 

Organisationsmedlemmar som upplever att den organisation de befinner sig i använder sig av 

intensiv socialisering av medlemmar har tendens att lättare ta till sig av organisationens 

värderingar. Dessa organisationer använder sig av specifika tekniker för att socialisera sina 

anställda vilka är 1) hård rekrytering och urvalsprocess, endast den som är mest lämpad ska få 

komma in, 2) tydliga belöningstekniker och karriärsvägar samt 3) starka och tydliga 

organisatoriska värderingar. Rekryterarens respekt och värderingar som är i förenlighet med 

organisationen speglas i den senare rekryteringen av nya medlemmar, där organisationen 

använder sig av de olika matchningsteorierna. Därmed kan socialiseringsprocessen ses som ett 

led i matchningen inom Person-Organization fit (Chatman, 1991). 

 

 

2.6 Subjektivitet 

Bergström och Knights (2006) utförde en undersökning rörande hur subjektivitet konstrueras 

under rekryteringsprocessen. De kom bland annat fram till att subjektivitet skapas beroende på 

vilket sätt rekryteringen genomförs, då en ömsesidig matchning mellan individens och företagets 

värderingar eftersträvas, något de menar ska leda till ökad produktivitet. En kulturell matchning 

innebär en fusion mellan en organisatorisk diskurs och individuell subjektivitet. I studien kom de 

bland annat fram till att subjektiviteten formas och skapas när jobbsökande uttryckte sin 

acceptans för arbetsförhållanden som presenterades av rekryteraren, spontant eller genom att de 
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själva noggrant övervägt det. Den skapades också genom de arbetssökandes aktiva underkastelse 

mot den organisatoriska diskursen; de beskriver intervjusituationen och företaget i linje med sina 

egna preferenser: "jag känner mig hemma", "det känns helt rätt för mig". De kandidater som 

visade motstånd eller var tveksamma att acceptera den organisatoriska diskursen fick inte ett 

jobberbjudande, medan de som öppet accepterade förhållandet gjorde detta i tron om att de gjort 

ett aktivt, autonomt val och fick med större sannolikhet ett erbjudande om anställning. Genom att 

få den arbetssökande att acceptera organisationens värderingar ser rekryteraren till att den 

sökande gör etiska och moraliska åtaganden, på så sätt blir den sökande subjektifierad 

(Bergström & Knights, 2006). 

 

 

2.7 Byråkrati & profession 

Weber menar att byråkratin bygger på lagar, regler och auktoritet. Inom byråkratin förutsätts det 

att  tjänstemannen känner till och handlar efter regler, även om denne inte delar dessa åsikter. 

Byråkratin är hierarkisk och tjänstemannen lyder disciplinärt under sin chefer. Byråkrati är en 

form av maktutövning eftersom den genom regler rationaliserar och effektiviserar. Weber menar 

också att byråkratin skapar rationella människor (Weber i Mintzberg, 1993). Ur en etisk 

synvinkel ses byråkraten som en god tjänsteman då denne har tillgivenhet till sitt arbete, 

accepterar sin roll i hierarkin och att bli beordrad (du Gay, 2000) Varje anställd har en tydlig 

funktion inom organisationen, det är fri tillsättning av tjänster under konkurrens och den med 

lämpligast kompetens får tjänsten. Byråkratin standardiserar kompetensen och rekrytering sker 

på basis av detta. Därför har tjänstemän inom byråkratin ofta en professionell utbildning och 

offentliga tjänster ingår i ett karriärsystem (Falk & Nilsson, 1999). Inom den statliga 

förvaltningen är andelen med eftergymnasial utbildning nästan dubbelt så hög som övriga 

arbetsmarknaden (Premfors, 2009). 

 

Den byråkratiska pluralismen betonar bland annat byråkratins kunskapsövertag; “... har många 

forskare under senare år pekat på den stora och ökade makten hos olika etablerade professioner 

inom många delar av den offentliga sektorn, liksom den professionalisering som har eftersträvats 

och också ofta skett av andra grupper av anställda” (Premfors, 2009, s.42). Även Toren (1976) 

menar att professionalism och byråkrati är positivt relaterade till varandra, beroende på graden av 
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organisatorisk struktur och individuell inriktning. Byråkratin fastställer regler gällande 

kompetens, därmed skapar den tillfällen för professionen, som står för autonomi och har etiska 

normer som de själva bestämmer. Professionen är den snabbast växande yrkesgruppen i det 

postindustriella samhället och med tanke på att de i allt större utsträckning arbetar inom 

storskaliga organisationer är det därför också nödvändigt att det finns en anpassning och 

samverkan mellan professionerna och byråkratin. Graden av professionalisering påverkas av 

storleken på den yrkesgrupp i förhållande till andra grupper i organisationen, och/eller 

utbildningens längd och nivå av yrkeskvalifikationer som krävs som en nödvändig förutsättning 

för rekrytering och befordran (Toren, 1976). 
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3. Metod 

I detta kapitel redogörs för valet av metod, datainsamling, forskningsstrategi, bearbetning av 

data, urval, tillförlitlighet, etiskt ställningstagande samt slutligen en metoddiskussion.  

 

 

3.1 Datainsamling & forskningsstrategi 

Vi har valt en kvalitativ forskningsstrategi genom att göra intervjuer, eftersom avsikten är att 

skapa en ökad förståelse och fördjupad insikt i rekryteringsansvarigas syn på respondenternas 

rekryteringprocess och organisationskultur (Lindblad, 1998). 

 

3.2 Urval 

Urvalet för intervjuerna kan benämnas som ändamålsenligt urval eftersom de intervjuade 

personerna besitter specifik information om det vi vill undersöka. Ett ändamålsenligt urval 

baseras på att det ska finnas en idé bakom urvalet, eftersom man genom detta urval vill få bättre 

stöd för det som ska undersökas. Detta urval tillhör kategorin icke sannolikhetsurval; de inte kan 

betraktas som representativa och baseras inte på slumpmässighet (Hartman, 2004). 

 

 

3.2.1 Primärdata 

Vår primärdata har samlats in via enskilda, semistrukturerade intervjuer med våra deltagande 

respondenter (Bryman & Bell, 2005). Respondenterna gavs i och med öppna svarsalternativ 

samma förutsättningar att besvara frågorna. Intervjuerna var mellan 45 och 60 minuter långa och 

skedde på olika platser, beroende på var som var mest lägligt för de intervjuade.  Enligt Svenskt 

Näringslivs (2010) definition på företagsstorlek går ett av dem under kategorin mikroföretag (< 

10 anställda), två av dem under kategorin små företag (10-49 anställda) medan två av dem 

klassificeras som medelstora företag (50-249 anställda). De företag och organisationer som dessa 

respondenter tillhör är alla verksamma inom den privata sektorn. Respondenterna presenteras 

nedan: 

 

R1: Delägare/rekryteringsansvarig för IT-företag (småföretag) 

R2: Personalchef på reklambyrå (medelstort företag) 
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R3: Rekryteringskonsult på IT-plattform (medelstort företag) 

R4: Rekryteringsansvarig på callcenter för teknisk support (småföretag) 

R5: Delägare/rekryteringsansvarig på fastighetsutvecklingsbolag (mikroföretag) 

 

3.3 Bearbetning av data 

Data som vi spelat in under intervjun är huvudparten av vårt insamlade material och kallas 

verbala utsagor. Den icke-verbala kommunikationen består av minnesanteckningar som gjorts 

under intervjun (Dahlen, 2008). Det inspelade materialet transkriberades till text efter att 

intervjun var över och kom sedan att bearbetas i en tolkningsprocess av data och innebär att vi 

sökte mönster i svar vi fått från respondenterna (Jacobsen, 2002). 

 

Vi har använt oss av fyra metoder för intervjuanalys i syfte att underlätta för kommande 

resultatanalys, dessa är definierade av Kvale (1997): den första är meningskoncentrering, som 

innebär att vi kortat ned respondenternas svar och formulerat de mer koncist. Detta för att lyfta 

fram centrala teman i svaren och för lättare förståelse. Genom att utgå från de mönster som 

urskiljs från respondenternas svar delades dessa in i kategorier, meningskategorisering. Svaren 

från respondenterna kodades sedan i förutbestämda kategorier. Kategorisering av 

respondenternas svar möjliggjorde och underlättade för oss att se differenser och kunna jämföra 

dessa. Nästa steg i processen var meningstolkning, som innebär att utifrån våra valda teorier 

kopplar detta till genomgående teman och mönster i resultatet. I denna del gör vi djupare och 

spekulativa tolkningar av intervjutexten. Vi söker efter relationer och strukturer som inte direkt 

framträder i intervjuerna och tydliggör detta och placerar det i ett sammanhang. Genom att skapa 

en sammanhängande historia av det respondenten svarat fick vi sedan en överskådlig blick av 

vad som blivit sagt och en utveckling av en potentiell mening till det respondenten uttryckt sig 

om. Detta kallar Kvale (1997) för meningsstrukturering och går ut på att vi rekonstruerar 

intervjutext i en berättelse. 

 

Efter detta läggs våra sammanställningar av den insamlade data fram och presenteras i 

nästkommande kapitel. Vi kommer att jämföra likheter samt olikheter mellan respondenternas 

svar. Därefter analyseras dem med kopplingar till den teoretiska referensramen. 
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3.4 Tillförlitlighet 

Genom semistrukturerade intervjuer ville vi undvika att lägga svaret i de intervjuades mun. 

Därför har vi noggrant tänkt igenom våra frågor vid intervjuerna och valt dem med omsorg; när 

vi utformade dem låg fokus på att formulera dem i enighet med studiens syfte och kopplingen till 

vår teoretiska referensram. Vi kan inte ha fullständig information om det mänskliga 

sammanhanget kring handlingar, därför har vi valt att dokumentera det så noggrant som möjligt, 

med hjälp av ljudinspelningar, för att kunna gå tillbaka till materialet när som helst. Vi kan inte 

påstå att resultatet i vår undersökning skulle ge samma resultat om den gjordes av någon annan, 

studiens resultat kan möjligtvis överföras till liknande organisationer som finner intresse av 

denna undersökning. 

 

3.5 Etiskt ställningstagande 

Holme och Krohn Solvang (1997) ställer upp en rad olika krav på personskydd och vi har använt 

oss av dessa rörande intervjuerna; diskretionskrav, informationskrav och samtyckeskrav. 

Gällande diskretionskravet garanteras deltagarna fullständig anonymitet och vi har talat om att 

det gäller fullständig konfidentialitet och tystnadsplikt från vår sida. De har blivit informerade 

om att ingen information kommer kunna spåras till dem och de kommer endast att bli benämnda 

som “respondent nr x” i studien.  Informationskravet innebär att vi har talat om för 

intervjupersonerna om studiens syfte och vad upplysningarna de ger oss kommer att användas 

till. Detta leder oss vidare till samtyckeskravet, vilket innebär att deltagarna frivilligt samtyckt 

till att delta, efter att de fått information om dessa, ovan nämnda, kriterier. Utöver detta har 

deltagarna haft möjligheten att läsa igenom sin egen transkriberade intervju för att säkerställa att 

vi inte förstått eller tolkat informationen på fel sätt. Det visade sig dock att inga ändringar 

behövde göras. 
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4. Presentation och analys av data 

I detta kapitel presenteras resultaten utifrån studiens frågeställningar ställda under intervjuerna 

med respondenterna. Vi har kategoriserat intervjufrågorna till fem stycken rubriker: 

rekryteringsprocessen, urval och komplement till rekrytering, organisationskultur, 

organisationskultur och matchning samt förhållande mellan Person-Organization fit och 

Person-Job fit. Respondenternas svar citeras och presenteras sammanfattningsvis i texten och 

under varje rubrik sker löpande analys med koppling till vår teoretiska referensram. 

 

 

4.1 Rekryteringsprocessen 

Vi tillfrågade respondenterna vad som var typiskt för just deras rekrytering och om de själva 

ansåg att det fanns utmärkande drag i den processen. Vi ställde oss kritiska och granskande till 

de metoder som beskrevs och lystrade till de för- och nackdelar som diskuterades. Bland 

respondenternas svar kan vi urskilja mönster vilka presenteras nedan. 

Majoriteten av respondenterna rekryterar nya medarbetare genom nätverk i respektive bransch, 

både de mindre och lite större organisationerna. Fördelarna med att rekrytera på detta sätt 

menade de vara att de ofta redan känner till personer som är duktiga. När rekommendationer 

kommer från kollegor i branschen kan respondenterna ofta räkna med att dessa endast namnger 

personer de själv anser vara “vettiga” och att de därför kan lita på dessa rekommendationer. R4 

använder sig princip aldrig av annonsering för lediga tjänster i företaget utan förlitar sig helt på 

nätverksrekrytering. R5 å andra sidan använder sig alltid av ett bemanningsföretag för 

rekrytering. 

“När vi söker efter nya medarbetare via jobbforum på nätet speciellt inriktade på vår bransch 

märker vi tydligt vilka som ‘sticker ut ur mängden’, många har även ett gott rykte om sig vilket 

kan leda till att vi kontaktar dem. Vi anställer även folk utan tidigare erfarenhet inom branschen, 

vårt fokus är framförallt på upplärning.” (R1) 

“Vi går dels ut med annonsering på internet men mycket sker också inom branschen, vi känner 

ofta väl till dem som är duktiga men försöker dock aldrig “sno” dom duktiga från våra 

konkurrenter. Om vi hör att någon har slutat så kan det hända att vi tar kontakt med dem” (R2) 
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Vi frågar oss om det är mest fördelaktigt att använda sig av nätverksrekrytering för just mindre, 

komplexa organisationer, likt R1 och R4 vilka klassificeras som småföretag. R2 och R3 är 

medelstora företag som beskriver att de arbetar inom mindre grupper; de har så kallade arbetslag 

och det kanske är det som gör att nätverksrekrytering används för att finna kandidater. Vi har 

svårt att se att det skulle kunna gå till på liknande sätt inom större organisationer och där det 

läggs stor vikt vid professionen. 

HRM som teori lägger tonvikt på strävan till ökad konkurrenskraft och menar att de anställda är 

nyckeln till detta (Bratton & Gold, 2003 i Lindmark och Önnevik, 2010). Jämför vi detta med 

respondenternas påståenden om att framgången ligger i att de rekryterar via nätverk och 

matchningen organisation och individ gör att “det går bra” för dem bör det innebära att det finns 

en koppling mellan HRM, framgång, konkurrenskraft och “icke-traditionell” rekrytering som 

exempelvis nätverksrekrytering. 

“Rent allmänt kan vi säga att vi är ett “ungt” företag med de allra flesta anställda under 35 år. I 

vårt sätt att arbeta är kreativitet och nytänkande A och O. Vi annonserar på vår hemsida, ibland 

även på jobbsajter men mycket inom vårt nätverk, jag skulle vilja kalla det för headhunting 

också. Det finns inte så mycket som är typiskt för vår rekrytering, förutom att vi söker efter 

kreativitet i alla dess former” (R3) 

 

4.1.1 Urval och komplement till rekrytering 

Respondenterna tillfrågades om hur urvalet av sökande till en ledig tjänst inom organisationerna 

går till. Vi ville veta vilka rutiner respondenterna hade för urval bland CV:n  samt vad de söker i 

dessa rent konkret. Det blev en intressant diskussion då majoriteten av respondenterna, som 

nämnt ovan, främst använde sig av nätverk vid rekrytering, vilket enligt de själva är ett 

personligare sätt att komma i en första kontakt med en individ jämfört med genom ett CV. När 

en individ blir kallad till intervju hos R1, R2 eller R3 kan denne antingen ha skickat in ett 

utmärkande, kreativt, proffsigt och genomtänkt CV eller ha en bakgrund i branschen. Denna 

process beskriver respondenterna med i stort sett liknande ord. Respondenterna beskriver urvalet 

av sökande till intervju som individer vilka väckt deras intresse genom en intressant presentation 

av sig själva på ett eller annat sätt. R1 påpekar dock att ”individens personlighet sällan syns 
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genom ett CV”, varför de föredrar nätverksrekrytering. R2 arbetar inom reklambranschen menar 

att individer har stor chans att sticka ut genom att skapa ett kreativt CV och “visa vad man går 

för” genom detta, på så vis att denna individ tänjer på gränser och visar alternativa sätt till att 

presentera sig själv förutom det klassiska CV:t.  

 

“Vi rekryterar inte på det sättet att vi gör urval genom att individer skickar in sina CV:n. Ett CV 

hjälper oss inte ta reda på om en individ är framåt, arbetsvillig och positiv. Har någon 

utmärkande drag finner vi dem genom nätverket. När det kommer till en intervju vet vi därför 

redan innan vem personen är” (R4) 

 

Eftersom fyra av de fem organisationer vi undersökt förlitar sig till stor del på 

nätverksrekrytering får CV:t ingen framträdande roll under det första urvalet. Inom “traditionell” 

rekrytering används ofta CV:t som huvudunderlag och den får mycket fokus. För några av våra 

respondenter verkar det som att CV:t istället ses som ett komplement till rekryteringen och att de 

i huvudsak föredrar nätverksrekrytering eftersom de på så sätt får en mer ingående syn på 

eventuella medarbetare. De flesta av respondenterna är eniga om att ett CV oftast är av 

opersonlig karaktär och att det är svårt att visa vem man är som individ endast genom ett CV. 

 

R5, det minsta företaget, skiljer sig återigen från de andra respondenterna genom att det inte är 

de själva som gör bedömningen för urval, utan bemanningsföretaget som de anlitar. Dock hävdar 

de att genom att ha en kravprofil på den sökandes egenskaper kallas endast de individer som 

matchar denna till en intervju, där respondenterna själva gör den slutgiltiga bedömningen. 

 

För samtliga respondenter gäller att de har någon slags kravprofil på sökande, i enlighet med 

Lindelöws (2008) rekryteringsmodell. Det som skiljer dem åt i detta anseende är huruvida dessa 

kravprofiler är uttalade eller inte. Till skillnad från R5 har menar de andra respondenterna ha 

mindre strikta restriktioner för deras kravprofiler vilka verkar vara mer flexibla och 

anpassningsbara, med tanke på att det är de själva inom organisationen som sköter rekryteringen. 

Det verkar som att dom vet exakt vad dom vill ha men att det inte har satt precisa ord på det, det 

finns något implicit över det. Gällande kravprofil så innebär det förväntningar som 
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respondenterna har på sökande och kan omfatta både yrkeskompetens och personligheten, vilka 

personliga egenskaper personen i fråga besitter för att kunna matchas till organisationen. 

 

Många av dagens organisationer använder sig av personlighetstester som komplement till 

rekryteringen, något våra respondenter ställer sig olika till. R3 använder sig av tester under 

intervjuer medan R2 tidigare gjort det men avslutat den processen då personen och företaget 

ansåg att det inte gav tillräckligt. R2 liksom R1 menar att urvalet i rekryteringsprocessen 

framförallt och nästan alltid i slutändan går på magkänsla när beslut ska tas om anställning. 

 

“Frågorna i personlighetstester blir lätt vinklade och vi vill inte anställa på det sättet” (R1) 

 

“Vi har aldrig behövt använda personlighetstester och kommer aldrig göra det. Ofta svarar de 

sökande vad de tror att vi som rekryterare vill höra, det blir ju inte särskilt ärligt, och då blir det 

ju bara pannkaka av alltihop” (R4) 

 

Gällande personlighetstester är respondenterna överlag negativt inställda till dem, undantaget är 

en av dem. De respondenter som är negativt inställda menar att personlighetstester ofta blir 

vinklade och att de sökande tror sig ofta veta vad de förväntas svara; det känns oärligt. Till detta 

kan vi se liknelser till Bergström och Knights (2006) studie om en jobbsökandes underkastelse 

och acceptans till arbetsförhållanden i en organisation under en intervjusituation. I deras studie 

visade sig tendenser som att de sökande under intervjuer gav rekryterare svar som de antog 

förväntades och på detta sätt visade sig mottagliga till den organisatoriska diskursen. Individer 

som enligt Bergström och Knights (2006) var motstridiga blev sällan anställda. 

 

 

4.2 Organisationskultur 

Vi ville veta hur respondenterna själva beskrev sin organisationskultur och hur de menar att den 

visar sig inom respektive organisation.  

Samtliga respondenter beskriver att det finns en tydlig organisationskultur inom den egna 

organisationen, den verkar dock vara svår att beskriva. Generellt definieras organisationskulturen 
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av respondenterna som “något som bara finns där”, att medarbetare jobbar och strävar åt samma 

håll, att medlemmar inom organisationen vet vad organisationen står för och hur saker och ting 

”går till” inom den. R4 poängterar den öppna dialogen som en stor framgång inom sin 

organisation samt att människor är ärliga mot varandra och trivs ihop. De hävdar att anledningen 

till detta är satsningen på grupparbete och/eller arbete i “team” där kollegor kommer varandra 

närmare på grund av detta.  

Även R2 arbetar för att medarbetare ska ha tydliga konversationer, ha lätt för att kommunicera 

och vara öppna mot varandra, detta genomförs bland annat genom att ha ett öppet 

kontorslandskap där alla sitter tillsammans. R2 menar att de sällan har problem eller konflikter 

på kontoret just på grund av den starka organisationskulturen. R1 beskriver kulturen hos dem 

som öppen och skämtsam och att medarbetare inom organisationen är goda vänner och umgås 

även utanför arbetstid. När respondenten talar om den egna organisationskultur kommer “rätt 

personer”, som alla strävar åt samma gemensamma mål på tal. R1 menar även att det är svårt att 

ha en tydlig kultur med människor som “springer åt olika håll”. 

 

“Vi har en tydlig organisationskultur på vårt företag. Vi jobbar väldigt nära varandra och ser 

till att alla alltid har kul på jobbet. Om vi inte jobbade på samma sätt och/eller ville göra olika 

saker skulle det ju inte fungera” (R5) 

 

I enlighet med både Bang (1998), Schein (1983) och Bolanders (2002) definition på 

organisationskultur anser respondenterna att det handlar om att inom organisationen arbeta på 

samma sätt, att medlemmar vet hur saker och ting går till och så vidare. Gemensamt för alla 

organisationer vi undersökt är att de har låg personalomsättning, att personalen verkar trivas bra 

och därför sällan väljer att säga upp sig. Detta pekar på att en stark organisationskultur gör att 

medlemmar trivs och att det sällan uppstår problem inom grupper och att medarbetare därmed 

väljer att stanna kvar i organisationen.  

“De som jobbar här har en hel del gemensamt och det är framförallt att de gillar att ha kul. Det 

är precis det vi står för, att ha kul på jobbet! Därför satsar vi mycket på interna events, fester 

och ‘after works’”(R4) 
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Samtliga respondenter hävdar alltså att det finns en stark organisationskultur inom deras 

organisationer. De berättar också att de använder sig av olika socialiseringstekniker för att 

medarbetare ska trivas tillsammans och ha roligt ihop. Konkreta exempel på det är ett par av 

respondenterna som lägger vikt vid anordning av gemensamma fester och tillställningar efter 

arbetstid, för att ha kul tillsammans och knyta band. Detta är en form av Lindelöws (2008) 

process fortlöpande utveckling och är den tredje och sista i hennes rekryteringsmodell. Vi kan 

också koppla detta till socialiseringsprocessen som lägger vikt vid att skapa gemenskap och en 

identifikation till organisationen. Detta, i sin tur, stämmer överrens med det Chatman (1991) 

påstår att det utifall inom organisationen finns ett fokus på att socialisera nya medarbetare 

speglar av sig positivt även för de redan befintliga medarbetarna. Respondenterna förklarar sina 

framgångar som ett resultat av stark organisationskultur och socialiseringsprocesser som får både 

nya och gamla medlemmar att känna sig tillfredsställda med arbetsklimatet och känna 

grupptillhörighet.  

 

Studien görs oberoende av bransch och sektor, vi uppmärksammar dock vissa återkommande 

drag i organisationerna; de är relativt små företag och/eller mindre arbetsgrupper och samtliga är 

verksamma inom den privata sektorn. Vi har förstått att många av tjänsterna inom dessa 

organisationer har fokus på kreativitet och att flertalet inte kräver specifik utbildning eller 

akademisk examen och därmed kanske inte klassas som kvalificerade yrken. Kan det vara så att 

vissa branscher mer eller mindre använder sig av nätverksrekrytering? Med tanke på att det 

verkar mindre vanligt inom andra områden och branscher, som till exempel inom skolväsendet. 

Kan vi dra paralleller mellan de tre mindre och de två större organisationerna? Det verkar helt 

klart finnas en koppling mellan att de tre mindre är små och blir oavsett vad en mindre 

arbetsgrupp samtidigt som man i de medelstora företagen arbetar i mindre grupper, på detta sätt 

blir de ju mer eller mindre lika gällande just storleken. Kan det vara så att det finns en slags 

gräns för hur många individer som kan vara inom företaget eller gruppen innan subkulturer 

bildas och det då blir svårt att behålla gemensamheten och därmed en stark organisationskultur? 

Samt att gruppdynamiken är av stor betydelse? 
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4.2.1 Organisationskultur och matchning 

Respondenterna fick besvara frågan om hur pass viktig de ansåg en matchning mellan individ 

och organisation är samt hur de rent praktiskt ser efter en matchning vid rekrytering. 

Det visar sig vara viktigt för samtliga respondenter att medarbetare som anställs passar in i 

organisationen, en av anledningarna till detta är annars risken att medarbetaren väljer att lämna 

organisationen kort därefter. En del av respondenterna har erfarenhet av detta sedan tidigare och 

förklarar att de märker hur matchningen inte blivit som det var tänkt. R2 förklarar att det dels tar 

tid för organisationen, att det är omständigt och att det kostar de pengar att återigen behöva leta 

personal. Därför underlättas situationen när rätt individ hittas från första början och 

respondenterna kan vara helt säkra på att individen fungerar i organisationen men också med 

hela gruppen av medarbetare.  

“För oss är det väldigt viktigt att personen som anställs passar in i vår organisation, annars 

skulle det inte funka. De flesta som inte trivs väljer ju trots allt att sluta ganska så omgående 

vilket gör att vi lägger ner rätt mycket tid på att försäkra oss om att det här en person som 

kommer att smälta in och gå bra ihop med sitt team” (R3) 

Respondenterna lägger ner omfattande tid på rekrytering för att en matchning likt Person-

Environment fit ska uppnås. Denna matchning inkluderar individens värderingar, normer, 

kompetens samt matchning till organisationens redan befintliga medlemmar och struktur. 

Samtliga respondenter hävdar att när en medarbetares värderingar stämmer överens med 

respektive organisations värderingar är sannolikheten större att denne stannar kvar en längre tid 

än om dessa värderingar inte skulle matcha. Detta överensstämmer med Chatmans (1991) teori 

om matchning mellan individ och organisation samt Kristofs (1996) definition av Person-

Organization fit. Respondenterna har liknande åsikter angående matchning till den 

organisatoriska miljön. Sammanfattningsvis menar samtliga att det är av största intresse att 

individen samtycker med organisationens värderingar och trivs i organisationskulturen. 

Majoriteten av respondenterna hävdar att de oftast träffar rätt när de rekrytera enligt dessa 

förutsättningar, men “man kan alltid ha fel”. 
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Under rekryteringsprocessens intervjudel diskuterar R1, som är ett utav de mindre företagen, 

med de sökande om vikten av att medarbetare i deras organisation känner sig trygga med 

varandra och att de därför värdesätter att individen som ska anställas passar in i det klimatet.  

“Vår framgång ligger mycket i att vi rekryterat via nätverk. Vi har en bild av hur personen är 

sedan innan och när vi rekryterar tänker vi alltid på att personen måste passa in i teamet” (R4) 

 

“Det skulle inte fungera utan att vi alla gick bra ihop och utan att våra medarbetare delar 

samma visioner och förhållningssätt. Så vi bedömer helt klart detta när vi anställer och förklarar 

även under en intervju att vi arbetar nära varandra. Men ofta märks det direkt när en person 

kliver in i ett rum, om individen passar eller inte. Likadant känner nog den som söker...” (R5) 

 

Respondenterna tycks överlag uppleva det svårt att förklara exakt vad det är som gör att ett 

beslut tillslut tas om en individ ska bli anställd eller ej. Likt Rynes & Boudreau (1986, i 

Chatman, 1991) förklarar respondenterna att det ofta rör sig om personkemi och magkänsla. 

Återigen poängteras framgång med lyckad rekrytering till rekrytering via nätverk och det kanske 

är möjligt att en individ från ett nätverk kommer från en liknande organisation med liknande 

värderingar, därför sker en matchning till den nya organisationen. Person-Environment fit 

innebär en överensstämmelse med hela den organisatoriska miljön och inkluderar flera olika 

sorter av matchning. Det som varit av största intresse för respondenterna är matchningen mellan 

individ och organisation med organisationskultur i fokus. Respondenternas definition på denna 

sorts matchning är att individen dels bör passa in i “gänget”, ha liknande förhållningssätt, 

visioner och värderingar.  Det är, likt deras beskrivning av organisationskulturen, något som 

“bara finns där” och en matchning som är “svår att ta på”. Respondenterna har i grund och botten 

liknande riktlinjer för matchningen.  

 

Matchningen mellan individ och en organisations värderingar och huruvida individen passar in i 

organisationskulturen är inget som finns formaliserat hos respondenterna. Respondenterna 

beskriver det som att det antingen känns rätt eller inte. Ingen av respondenterna använder sig av 

några metoder för att mäta hur väl matchningen skulle kunna bli och är heller inte utbildade inom 

detta. Respondenterna själva anser att de som rekryterare i respektive organisation är så pass 

“säker på sin magkänsla” och vad de söker efter att det inte är nödvändigt. Det handlar om att 
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söka efter personlighetsdrag i den enskilda individen som de tror sig veta matchar 

organisationens värderingar och normer. 

 

Respondenterna har alltså beskrivit organisationskultur som något som är svårt att ta på. Kan det 

vara just detta som gör varje organisation unik och därmed varje medarbetare till en unik del av 

detta? Kan detta även vara en förklaring till att alla individer inte “passar in” överallt och att 

vissa individer faktiskt är mer lämpade till vissa yrken och inom vissa organisationer och 

branscher? Enligt Chatman (1991) stämmer denna teori och menar att det är därför 

organisationer lägger ner så pass mycket tid som de gör på rekrytering. Organisationer riskerar 

inte att rekrytera fel och använda ytterligare tid och pengar för en nyrekrytering. Matchningen 

mellan individ och organisationskultur är säkerligen mer komplicerad och svårförklarad än vad 

vi föreställt oss och även för respondenterna eftersom de i slutändan litar på magkänslan vid 

beslut om rekrytering. Ytterligare frågor vi ställer oss är hur väl respondenterna kan lita på sin 

magkänsla och i sin tur vilka risker de tar genom att göra det?  

 

 

4.3 Förhållandet mellan P-O fit och P-J fit 

En av våra frågeställningar rör hur respondenterna resonerar kring förhållandet mellan å ena 

sidan matchning mellan individ och yrkeskunskaper och andra sidan matchning mellan individ 

och organisation. Vi ville ta reda på om någon av dessa matchningar kan vara viktigare den 

andra när det gäller beslutet om att en rekrytering ska ske.  

Respondenterna har resonerat kring förhållandet mellan Person-Job fit och Person-Organization 

fit samt vad som händer om de ställer de mot varandra. Samtliga respondenter hävdar att båda 

matchningar är viktiga, men att i vissa fall väger den ena sidan över den andra. Det viktigaste 

enligt R1 är att individen passar in i organisationen då de eftersträvar en gruppdynamik där alla 

kan umgås och trivas på sitt arbete. När R1 rekryterar försöker de dels se hur individen skulle 

fungera med enskilda individer i teamet men även som helhet inom företaget. R1 understryker 

detta med att kompetensen visst är viktig men att de använder sig av en sån omfattande 

upplärning för nya medarbetare att matchningen till organisationen väger över. R3 anser att båda 
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aspekterna är viktiga men att en individ utan lämplig kompetens inte får ett jobb i deras 

organisation: 

“Utan lämplig kompetens får ingen jobb här, så enkelt är det. Man behöver absolut inte kunna 

allt från punkt och pricka, men bör veta vad det handlar om, sen lär man sig mycket på plats. 

Står det mellan två personer där den ena har bra yrkeskvalifikationer men inte “klickar” med 

mig eller det organisationen står för och en annan som personlighetsmässigt känns kanon men 

inte riktigt är kompetensmässigt det vi söker, då väljer jag helt klart den sistnämnde” (R3) 

 

“Jag kan inte utesluta den ena mot den andra, båda är helt klart viktiga. Man måste ha vissa 

kvalifikationer men detta är beroende på vilken tjänst det är. Jag skulle aldrig välja någon med 

rätt kompetens som verkar jätteduktig om jag inte är helt säker på att personen kommer att 

fungera i organisationen. Inom de tjänster som inte är lika kvalificerade och där vi lär upp 

medarbetare på plats blir det nästan bara grundat på matchningen av den nya personen och 

företaget” (R2) 

 

“Det medarbetare behöver kunna, det lär vi dem. Visst är det en fördel att de har liknande 

bakgrunder som oss men det spelar ingen större roll. Det fördelsmässiga för sökande är att de 

har en skön personlighet, sen “skulpturerar” vi dem lite som vi vill. Matchning organisation och 

individ är helt klart det viktiga hos oss. Det är ju det som är vår grundpelare och garanterat en 

av anledningarna till att det går så bra för oss.” (R4) 

 

Att välja det ena framför det andra verkar vara svårt för respondenterna när det kommer till 

förhållandet på vilken grund en individ skulle bli anställd. Varken Person-Organization fit eller 

Person-Job fit är på något sätt oviktigt för respondenterna men beroende på vilken slags 

medarbetare som efterfrågas får de olika betydelser. I och med att respondenterna i studien har 

fokus på organisatorisk identitet när de söker nya medarbetare är en matchning till 

organisationen alltid i fokus. När detta prioriteras efter matchningen Person-Job fit beror detta 

främst på att organisationen söker en medarbetare med specialiserade yrkeskunskaper, 

erfarenheter eller någon slags profession och utbildning. Beroende på vilka förmågor en 

organisation är ute efter som en resurs kan förklaras med hjälp av Kristof (1996) beskrivning av 

supplementary fit och complementary fit. Då sökes en individ som antingen kompletterar eller 
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bidrar med nya egenskaper i en organisation. Utifrån respondenternas svar kan vi tolka att dessa 

är intresserad av båda sidor. Nya kunskaper och egenskaper precis som kompletterande 

egenskaper som värderingar är intressant för respondenterna, som i sin tur kan förstärka 

organisationen och organisationskulturen.  

 

Respondenterna använder sig av ordet kompetens när vi diskuterar Person-Job fit och hur en 

individ skulle matcha deras organisation. Enligt vår uppfattning har respondenterna en 

annorlunda definition av kompetens än vad som beskrivs av exempelvis Keen (2002) och 

Lundmark (1998). Person-Job fit går ut på att en individ kan utföra en viss sorts arbetsuppgift i 

syftet att individen har arbetat inom likadan eller liknande verksamhet tidigare, har en 

yrkesmässig behörighet eller utbildning för att få lov att utföra arbetsuppgiften. Matchningen kan 

även gå ut på att individen har kunskaper inom det ämne sedan innan och inte behöver den 

upplärning en annan individ utan bakgrund i området skulle vara i behov av. I detta sammanhang 

använder samtliga respondenter sig av beskrivningen att man behöver en viss kompetens för att 

utföra arbetsuppgiften. Teorier bekräftar detta men begreppet kan brytas ned ytterligare och går 

att koppla även till Person-Organization fit, en individs kompetens innefattar flera delar och kan 

kopplas till matchning. Keen (2002) och Lundmark (1998) beskriver delar av en individs 

kompetens som kontakter och värderingar, social kompetens, personlig kompetens och företags-

/kultur-/strategisk kompetens förutom delar som rör erfarenheter, kunskaper, yrkesteknisk 

kompetens och funktionell kompetens. Enligt dessa blir det möjligt att tydligt fördela olika 

sorters kompetens till två ovan nämnda teorier om matchning. Detta bekräftar att 

respondenternas organisationer ser till den sociala och personliga kompetensen när de söker en 

Person-Organization fit liksom kompetensen som skildrar individens värderingar. 

Sammanfattningsvis gäller att oavsett om det rör sig om en Person-Job fit eller Person-

Organization fit så ser respondenterna till olika sorters kompetens. Keen (2002) beskriver en 

individs kompetens som en sammanslagning av en individs alla förmågor och att en organisation 

får samtliga förmågor när de anställer en individ. Detta går att tolka som att även om en individ 

matchar genom en av sina förmågor av sin kompetens så behöver det inte leda till att helheten 

matchar.  

 

“I slutändan är det kemin mellan oss som avgör” (R5) 
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För att en matchning mellan individ och organisation ska uppstå räcker det inte med att endast 

den ena parten är nöjd. Precis som våra respondenter bekräftar genom att förklara att en individ 

troligtvis inte stannar kvar inom en organisation om denne vantrivs och inte passar in. Förutom 

att organisationen ska få tillfredsställa sitt behov av den mänskliga resursen genom att denne 

förser organisationen med de behov som finns, så bör organisationen i sin tur förse individen 

eller medarbetaren med det denne behöverenligt HRM (Lindmark & Önnevik, 2010). 

Respondenterna söker en viss typ av individ som antingen matchar till en sorts arbete med viss 

yrkeserfarenhet eller profession eller av viss sort av kompetens, vare sig det är yrkeskompetens, 

social kompetens alternativt en matchning mellan individ och organisation samt dessa parters 

överrensstämmande värderingar. Denna slags matchning definierar Kristof (1996) som demand-

abilities vilket är en organisations behov av en individs preferenser. Det är denna sorts 

matchning som speglar förhållandet mellan Person-Job fit och Person-Organization fit. Kristof 

(1996) hävdar att om minst en av parterna erbjuder vad den andra är i behov av så uppstår en 

matchning. Vi ställer oss dock frågande till detta med utgångspunkt från respondenternas svar, 

av vad som framgår av dessa uppstår matchning snarare när båda parter erbjuder det den andre är 

i behov av. Av vad som framgått i respondenternas svar kan paralleller därmed dras till att både 

need-supplies och demand-abilities bör överensstämma med varandra, för att nå en så lyckad 

matchning som möjligt. Gällande Kristofs tredje antagande gäller att både yrkeskompetens och 

värderingar matchar mellan individ och organisation, detta är enligt respondenterna det ultimata 

som kan ske, att det stämmer överrens på båda planen. 

 

4.4 Vad händer med byråkratin och professionen? 

Svenska företag byggs upp mer och mer kring företagskultur, Spotify är ett sådant exempel. Det 

är ett företag som visat hur man bygger upp ett hållbart företag som dessutom är attraktivt att 

arbeta på. Utländska varianter på sådana företag är Facebook och Google, som även de är 

uppbyggda kring starka organisationskulturer och som satsar på att vara attraktiva som 

arbetsgivare och förmedla en känsla av att “det ska vara kul att jobba här”. Vi menar att detta 

verkar vara “på modet” men också att det finns en tro på det nya samhället och en förståelse för 

vikten av att attrahera unga. Vill organisationer dessutom attrahera de som är duktiga, kreativa 

och “hungriga” så blir det ännu viktigare. Särskilt inom exempelvis IT-branschen, där många är 
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självlärda och där flertalet väljer att starta eget, kan det vara ännu svårare att attrahera dessa. Att 

arbeta statligt hörs sällan attraktivt bland unga, möjligtvis för att ordet byråkrati inte klingar 

särskilt positivt i gemene mans mun. Staten och byråkratin får ofta utstå hårda ord som trögt, 

gammaldags och ineffektivt (Premfors, 2009), vilket kan bidra till att de inte lyckas attrahera 

unga medarbetare på samma sätt som mindre, snabbt växande, nytänkande och innovativa 

företag gör. Enligt Premfors (2009) har dessutom statligt anställda längre och högre utbildning 

än genomsnittet på arbetsmarknaden, andelen med eftergymnasial utbildning är nästan dubbelt så 

hög som arbetsmarknaden i sin helhet. Innebär detta att byråkratin och det statliga går hand i 

hand medan de mindre och privatägda företagen förflyttar sig allt längre bort från byråkratins 

näste? 

 

Vi har tidigare nämnt att byråkrati som maktutövelse bygger på regler och att de åtaganden man 

gör som tjänsteman grundar sig i dessa. Tjänstemannen kan inte utöva en godtycklig makt 

eftersom att dessa förutbestämda regler måste följas. Tjänstemannen kanske inte håller med om 

vad lagen eller reglerna säger, men måste enligt byråkratins principer ändå lyda dem. Genom 

arbetskontraktet, som är utarbetat inom byråkratin, binder sig tjänstemannen till sitt arbete 

samtidigt som det ger honom skydd och trygghet. Byråkrati och profession har en positiv 

korrelation, professionen följer byråkratins princip gällande yrkeskompetens men makten går 

inte in i professionen, den är självreglerande och autonom. Bergström och Knights (2006) menar 

att individen subjektifieras när man under rekryteringen får denne att acceptera organisationens 

värderingar. På detta sätt kan organisationer som lägger vikt vid organisationskultur få nya 

medarbetare att göra ännu djupare åtaganden än endast det som står på arbetskontraktet och 

binda medarbetaren på en mycket djupare nivå. Det innebär att den anställde inte bara ska följa 

reglerna som existerar inom organisationen, denne ska dessutom dela dess åsikter. Om individen 

inte delar dessa värderingar finns det heller ingen plats för den inom organisationen. Detta kan 

bli svårt att förklara för byråkraten som är van vid att kompetens avgör dennes möjligheter till att 

få en anställning. Här är individen istället helt och hållet fångad i värderingarna inom och 

gentemot organisationen. Detta gör att ledningen får en helt annan typ av makt än den 

byråkratiska; medarbetaren kommer aldrig kunna säga emot ledningen eller organisationen 

eftersom denne har gjort ett moraliskt och etiskt åtagande. Medarbetarens legitimitet försvinner 

och denne är inte längre välkommen om värderingarna inte överensstämmer. Detta liknar 
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odemokratiska och traditionella former av maktutövelser, som till exempel den patriarkaliska 

maktstrukturen. Vad innebär detta, om det skulle gå så här långt? Kommer medarbetaren 

någonsin, i sådana fall, kunna kräva något av organisationen? Skulle professionen, som inom 

byråkratin är autonom och självreglerande, under sådana förhållanden förlora denna makt? 
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5. Sammanfattande analys 

5.1 Slutsatser och avslutande reflektioner 

Organisationer som vi vet lägger stor vikt vid matchning av individ och organisation använder 

sig sällan av traditionella rekryteringsmetoder. Inom de organisationer vi undersökt använder 

man sig i huvudsak av nätverksrekrytering för att hitta medarbetare som matchar organisationens 

värderingar och normer. Detta syftar man till att individer som arbetat i samma eller liknande 

bransch tidigare oftare har överensstämmande värderingar med organisationen än de som inte har 

den erfarenheten. Förutom nätverk handlar det för organisationerna om att lita på sin magkänsla 

och att personkemi mellan parterna brukar vara ett gott tecken på att en matchning kan ske. Våra 

respondenter menar att det gällande matchning individ och organisation eller individ och 

yrkeskunskaper skiljer sig beroende på vilken resurs man är i behov av, men att man alltid har 

organisatorisk identitet i fokus. Respondenterna resonerar om de två förhållandena som att man 

aldrig utesluter det ena framför det andra, yrkeskunskaper är alltid av stor vikt. Samtidigt menar 

respondenterna att de aldrig skulle välja att anställa om man inte säkerställt en matchning mellan 

individ och organisation.  

 

Om organisationer skulle välja att frångå den byråkratiska principen om att anställa med basis av 

enbart yrkeskompetens och att man istället måste dela organisationens syn kan detta helt klart få 

konsekvenser. Om individen gör dessa moraliska och etiska åtaganden blir den bunden på ett helt 

annat sätt än endast genom arbetskontraktet. Då blir medarbetaren på ett sätt ”fångad” i detta 

åtagande gentemot organisationen och därmed kan maktförhållandet förändras. Professionens 

makt skulle gå från att vara autonom och självreglerande till att ge ledningen en betydligt mer 

traditionell och moralisk bindande makt. 

 

 

5.1.1 Kritisk reflektion och förslag till framtida forskning 

Vi inser i efterhand att vi kunde ställt ytterligare frågor till våra respondenter, för att få mer 

djupgående information och få fler vinklar till ämnet. Hade vi frågat respondenterna mer 

ingående om organisationskultur och hur de skulle definiera begreppet mer exakt hade vi kanske 

kunnat få ut mer av den frågan och möjligheter till djupare analys. Samtidigt var det ett aktivt val 
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att ställa relativt öppna frågor, för att kunna skapa ett flytande samtal och föra en bredare 

diskussion. Vi hade gärna tittat djupare på hur arbetsgrupperna inom organisationerna ser ut, om 

det existerar eventuella subkulturer och framförallt hur arbetsgrupperna inom de två lite större 

organisationerna som vi undersökt ser ut. Det hade varit intressant att fördjupa oss i hur man 

inom arbetsgrupperna sköter socialiseringsprocessen när en nyanställd anländer. Detta eftersom 

vi tror att det hade kunnat bidra till en intressant analys och diskussion, men på grund av 

tidsbristen, undersökningens storlek och i förhållande till nivån var detta inte möjligt. Vi önskar 

även att vi hade gått djupare in på dagens arbetsmarknad och arbetslösheten i Sverige samt ställt 

frågor till våra respondenter rörande arbetslösheten och framförallt synen på nätverksrekrytering 

vid låg arbetslöshet. Detta för att kunna utföra en bredare studie. Vi väljer att notera dessa 

önskemål och menar att de skulle kunna vara föremål för eventuell framtida forskning och 

fördjupning. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Innan intervjun startar: 

Presentation av vår studie och syfte med denna samt att allt material behandlas konfidentiellt. 

 

 

Rekrytering 

 När anställer ni ny personal och varför? 

 Hur ser er personalomsättning ut? 

 Hur går er rekryteringsprocess till? 

 Kan du säga något som är “typiskt” för er rekrytering? 

 Använder man några personlighetstester som ett komplement till rekryteringen? 

 Hur brukar du gå tillväga för att göra urval av sökanden? 

 Hur ska man utmärka sig som sökande för att få komma till intervju? 

 

 

Organisationskultur & rekrytering 

 Hur ser du på er företags- och organisationskultur? 

 Hur viktigt är det för er att medarbetare passar in i organisationen? Varför? 

 På vilket sätt bedömer ni detta vid rekrytering? 

 Hur resonerar du kring förhållandet mellan å ena sidan matchningen av individ och 

yrkeskunskaper och å andra sidan matchning av individ och organisation? 

 Om man ställer de mot varandra, vad väger mest? Är något av dessa förhållanden mer 

viktigt än det andra? Varför? 

 


