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Förord 

 

Vi vill börja med att tacka respondenterna för att de tog sig tid att dela med sig av sina 

erfarenheter, kunskaper och åsikter.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Kjell Arvidsson som varit en stabil stöttepelare genom 

hela uppsatsskrivandet och bidragit med värdefulla tankar och insikter.  

 

Utan er hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. 

 

Till sist vill vi tacka opponenterna för att de tagit sig tid att läsa och kommentera denna 

uppsats.  
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ABSTRACT 

This thesis aims to explain how companies and organizations can form their recruiting 

process to successfully recruit people with the same values as the company or 

organisation. We have conducted this thesis because we consider it to be of relevance 

due to limited research on the subject. To fulfill the purpose of this thesis we have 

focused on one main issue. That is how companies can shape their recruiting process to 

recruit people with the same values as the company. Our ambition is to describe this 

subject from a recruiting perspective with the values in focus. We conducted seven 

interviews with a qualitative approach for a deeper understanding of the studied topic. 

The interview respondents consist of a human resource coordinator, an operative 

manager, an operator, and customer service workers. Some of which are people who 

continuously recruit people and some of which have themselves been recruited in the 

last two years. In the final chapter we present our conclusion of the report. Because of 

the reports qualitative method it is difficult to present a complete picture. We therefore 

refer to the last chapter for further reading.  

 

Keywords: Value recruiting, company culture, company values, recruitment process, 

workplace introduction 
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SAMMANFATTNING 

Avhandlingen syftar till att förklara hur företag och organisationer kan utforma sin 

rekryteringsprocess för att framgångsrikt rekrytera människor med samma värderingar 

som företaget eller organisationen. Vi har genomfört denna uppsats eftersom vi anser att 

den är av relevans på grund av begränsad forskning i ämnet. För att uppfylla syftet med 

denna avhandling har vi fokuserat på en huvudfråga. Det är hur företag kan forma sin 

rekryteringsprocess för att rekrytera människor med samma värderingar som företaget. 

Vår ambition är att beskriva denna fråga ur ett rekryteringsperspektiv med värderingar i 

fokus. Vi genomförde sju intervjuer med en kvalitativ metod för en djupare förståelse 

av det studerade ämnet. Intervjurespondenterna består av en personalsamordnare, en 

operativ chef, en operatör, och kundtjänst-arbetare. Några av dessa är människor som 

regelbundet rekryterar människor och några av dem har själva rekryterats under de 

senaste två åren. I det sista kapitlet presenterar vi vår slutsats i rapporten. På grund av 

rapportens kvalitativa metod är det svårt att presentera en fullständig bild. Vi hänvisar 

därför till det sista kapitlet för vidare läsning i ämnet.  

 

Nyckelord: värderingsrekrytering, företagskultur, organisatoriska värderingar, 

rekryteringsprocess, arbetsintroduktion.  
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1 Inledning 
Rekryteringsbranschen är en gissning om framtiden, ingen kan veta något helt säkert. 

Möjligheter, tendenser eller sannolikheter kan dock urskiljas, vilket hjälper oss att 

kunna göra kvalificerade gissningar. Varje individ bjuder på sin egna variationsrikedom 

och komplexitet. Nya erfarenheter kommer genom nya människor och ingenting är 

stabilt eller självklart. (Lindelöw Danielsson, 2003) 

 

I Sverige finns över en miljon registrerade företag (www.scb.se). Av dessa har över 60 

000 företag minst fem anställda (www.scb.se). Det innebär att det finns en mängd 

organisationer i Sverige där en grupp människor arbetar tillsammans. Hofstede, 

Hofstede och Minkov (2011) menar att alla människor och grupper sammanförs och 

måste samarbeta för att lösa olika typer av problem. Oavsett bakgrund hamnar 

människor i ett slags samspel med varandra i olika konfrontationer. Hofstede, Hofstede 

och Minkov (2011) menar att det är oundvikligt att en kultur skapas för en grupp 

människor i deras samspel. Enligt Grey (2009) är företagskultur historiskt någonting 

som företag har ansetts bestått av, någonting som företaget har. Grey (2009) menar dock 

att det inte stämmer utan kultur är istället någonting som företaget gör och är. Företag 

och organisationer består av människor som gör saker och tolkar handlingar på ett visst 

sätt. Kulturen uppstår spontant och är inte ett resultat av den hierarkiska ledningens 

styrning. Fornäs (2012) förklarar att det finns tre huvudpunkter när det handlar om 

kultur. De här punkterna är mening, identitet och sociala världar. De integrerar hela 

tiden med varandra och skapar tillsammans en kultur. Grey (2009) anser att 

gemensamma värderingar är essentiellt för att en organisation ska nå framgång. 

 

Enligt en studie av HR-bloggen (www.hrbloggen.se) är företag som har en tydlig 

styrning med hjälp av tydliga värderingar mer lönsamma och mer attraktiva som 

arbetsgivare. Att arbeta med kultur genom värderingar har visat sig genom studien ha ett 

direkt samband med lönsamhet samtidigt som det ger andra fördelar. Till exempel att 

attrahera rätt kompetens, ökad kundnöjdhet med mera. Enligt Ingelsson, Eriksson och 

Lilja (2012) gäller det för varje enskilt företag att hitta sina egna värderingar och vad 

som är viktigt för just dem. De menar att det finns mycket forskning på hur värderingar 

ska användas och implementeras, men samtidigt handlar det i grunden om att hitta just 

vilka värderingar och faktorer som passar på just sitt företag. Hofstede, Hofstede och 

Minkov (2011) menar att i en kultur är det värderingarnas utsträckning som fastställes. 
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Kulturens stabila element utgörs av värderingar. Hofstede, Hofstede och Minkov (2011) 

diskuterar om hur mångfald skiljer sig och kommer fram till att det är skillnader på 

maskulint och feminint beroende på vilka samhällen som avses. Därför styr detta också 

hur olika värderingar är inom samhällen vilket också påverkar företag.  

 

Företagens främsta tillgång är människor. Organisationen är de människor som arbetar 

där och inte tvärtom. Genom människors entusiasm och påverkan, eller brist på den, blir 

en organisation vad den är. Därför får de anställda och organisationen krav på sig att 

prestera och vara drivande. Att attrahera talangerna inför framtiden är oerhört viktigt. 

Att utveckla sina medarbetare för att hela organsationen ska kunna utvecklas. Kort och 

gott handlar det om att kunna välja de medarbetare som organisationen behöver. Att 

kunna knyta till sig rätt människor med rätt värderingar är oerhört viktigt för företag och 

organisationer. (Lindelöw Danielsson, 2003)  

 
1.1 Problemdiskussion 
 
Att rekrytera är oftast en lång och svår process. Vem som passar bäst in på en tjänst 

handlar förmodligen inte enbart om meriter, utbildning och erfarenheter. Singh m.fl. 

(2011) menar att medarbetare idag söker jobb som ger mer mening än en lönecheck vid 

månadens slut. Anställda vill arbeta med något som de anser är meningsfullt och 

motiverande, de vill dela värderingar med sin arbetsgivare (Singh m.fl., 2011). 

Hur kan då företagen rekrytera sådana medarbetare? Det borde ligga i både företagens 

och medarbetares intresse att arbeta tillsammans med de som har samma värderingar. 

Därför är det essentiellt för företagen att lyckas rekrytera medarbetare med samma 

värderingar som företaget. Att rekrytera medarbetare med samma värderingar innebär 

att företag måste vara tydliga utåt med vilka värderingar de själva har. Detta för att 

intressera rätt potentiella medarbetare. Företaget måste även känna till sina egna 

värderingar väl. Hur ska företaget annars veta vilka värderingar det ska leta efter i 

potentiella medarbetare?  

 

Ma & Allen (2009) menar att på grund av den tilltagande globaliseringen blir det allt 

viktigare för företag att förstå kulturella skillnader. En mångkulturell kunskapsbas är 

essentiellt inom rekryteringsområdet eftersom efterfrågan på internationell kunskap 

skapar mer och mer problem med att effektivt attrahera önskvärda medarbetare. 

Tvärkulturella studier visar att människor med olika kulturella bakgrunder tenderar att 
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ha olika värderingar vilket leder till olika beteenden. Brist på kunskap över hur 

kulturella värderingar inverkar på rekryteringsarbetet kan vara en kritisk barriär som 

står i vägen för att uppnå en tillfredsställande rekrytering. (Ma & Allen, 2009) 

Det författarna skriver om försvårar rekryteringsarbetet för företag som befinner sig i 

samhällen med ökande kulturella skillnader. Ett krav för att kunna möta dessa kulturella 

skillnader är ökad kunskap och förståelse för hur olika kulturella skillnader påverkar 

värderingar hos potentiella medarbetare. Vi kan konstatera att det är en försvårande 

faktor i rekryteringsarbetet.  

Ma & Allen (2009) definierar värderingar som tendenser att välja ett förhållande över 

andra och att värderingar är socialt konstruerade mycket tidigt i varje individs liv 

beroende på vilken ursprunglig nationell- eller social kultur han eller hon kommer ifrån. 

Därför är det mycket svårt att ändra på en individs värderingar efter att de formats. (Ma 

& Allen, 2009)  

Att det är svårt att ändra individers värderingar efter att de formats tolkar vi som ett 

bevis på att det är viktigt för företag att rekrytera medarbetare med ”rätt”, eller samma, 

värderingar som företaget. Detta istället för att rekrytera medarbetare utan att ta hänsyn 

till att de har andra värderingar än företaget och sedan försöka ändra medarbetarnas 

värderingar för att dem ska rätta sig efter företaget. Att rekrytera en medarbetare med 

andra värderingar än företaget ser vi som en risk för meningsskiljaktigheter mellan 

ledning och medarbetare vilket kan skada organisationen.  

 

Mot denna bakgrund kan vi se en praktisk och teoretisk relevans i problemet med att 

rekrytera medarbetare med samma värderingar som företaget. Om ett företag anställer 

en person vars värderingar inte är i linje med företagets värderingar kommer det med 

största sannolikhet att uppstå konflikter som kan att ha negativa effekter på företaget. Vi 

anser vidare att det är mycket viktigt för ett företag som rekryterar att vara tydlig med 

vilka värderingar de själva har, för att veta vilken typ av medarbetare de söker. Vi utgår 

från att medarbetare vill arbeta på en arbetsplats som har samma värderingar som dem 

själva har och att dem naturligt kommer att dras till det företag som dem kan relatera 

till. Därför är det viktigt att företag är tydliga med vilka värderingar som genomsyrar 

deras organisation för att attrahera likasinnade medarbetare. Det kan dock finnas risk för 

att en del människor uppger sig för att vara den person företaget letar efter medan det 

egentligen är ett spel för galleriet för att få jobbet. Ytterligare förekommande problem 

för företag är att förstå hur olika kulturella skillnader emellan anställda påverkar deras 
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värderingar och hur dem ser på olika värderingar. Detta medför ett behov av ökad 

kunskap om hur företag effektivt kan rekrytera anställda med rätt värderingar, bland 

annat från olika kulturer, för att på ett bra sätt hantera ökad mångfald och hänga med i 

effekterna och fördelarna av en än mer globaliserande värld. Mot denna bakgrund ansåg 

vi att företag bör utforma sitt rekryteringsarbete på ett sådant sätt att de ansökandes 

sanna värderingar visar sig i rekryteringsprocessen för att lyckas nå en tillfredsställande 

rekrytering.  

 

1.2 Syfte/problemformulering 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur företag kan utforma sitt 

rekryteringsarbete för att anställa människor med samma värderingar som företaget.  

 

1.3 Forskningsfrågor 

- Hur kan företag utforma sin rekryteringsprocess för att rekrytera de kandidater med 

samma värderingar som företaget?  

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har i denna rapport valt att fokusera på problemet med att rekrytera medarbetare med 

samma värderingar som företaget. Ett företag kan med sitt eget varumärke attrahera 

olika personligheter på grund av sin image. Detta kallas för employer branding. Vår 

rapport handlar inte om hur företag använder sin image för att locka till sig medarbetare 

med samma värderingar som företaget. Den handlar istället om hur de undersökta 

företagen arbetar i rekryteringsprocessen för att avgöra vilka ansökande som delar deras 

värderingar och vilka ansökande som inte delar deras värderingar. 
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2 Metod 
 
2.1 Forskningsprocess/ansats 
 
2.1.1 Inledning  
Patel & Davidson (2003) menar att forskarens uppgift är att relatera teorier och empiri 

till varandra, och att det är ett av de centrala problemen inom allt vetenskapligt arbete. 

Deduktion, induktion och abduktion är tre olika sätt att relatera teori och empiri till 

varandra. Vi har nedan snabbt redogjort för induktion och deduktion innan vi mer 

utförligt förklarat vår forskningsansats, abduktion. Efter det följer en argumentation om 

varför vi har valt abduktion. 

 

2.1.2 Induktion, Deduktion och Abduktion 

Bryman & Bell (2003) beskriver induktion som en 

forskningsprocess i vilken forskare gör 

observationer/fall och sedan härleder det till teori. 

Författarna skriver om deduktion som en något 

omvänd forskningsprocess, jämfört med induktion, 

där forskare utgår från teorin genom testa den mot 

observationer eller fall.  

I praktisk- och teoretisk forskning används ofta en 

kombination av både induktion och deduktion 

vilken kallas för abduktion. Det kan till exempel te 

sig som så att forskaren gör observationer och 

mätningar enligt induktion så att denne kan formulera en generell teoretisk referensram 

som han eller hon sedan kan testa formellt på andra 

respondenter i en strukturerad undersökning. (Le 

Duc, 2007)  

Svensson (2011) beskriver abduktion som ett 

växelspel mellan induktion och deduktion i 

empirisk forskning, detta genom till exempel 

processen att allmänna teorier och modeller hjälper 

forskaren när denne gör sina observationer i 

forskningsområdet (deduktion) och att dessa 

Figur 1 Induktion (Patel & Davidsson, 
2003:25) 

Figur 2 Deduktion (Patel & Davidsson, 
2003:25) 
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observationer sedan kan hjälpa forskaren att finslipa de allmänna teorierna och 

modellerna (induktion). Patel & Davidson (2003) skriver att abduktion innebär att 

forskaren gör observationer och utifrån ett enskilt fall kommer fram till ett förmodat 

mönster som kan utreda händelsen och på så sätt komma fram till en möjlig teoretiskt 

djupare struktur. Denna fas är induktiv. I nästa fas testas upptäckterna från den första 

fasen på nya fall genom att forskaren arbetar deduktivt. På så sätt kan de ursprungliga 

antagandena mogna och bli mer omfattande. Abduktion som ansats har fördelar 

gentemot en strikt användning av induktiv eller deduktiv ansats genom att det inte 

binder forskaren till ett specifikt arbetssätt. Patel & Davidson (2003) skriver dock om en 

uppenbar risk med abduktion. Det är att alla forskare är påverkade av egna åsikter och 

erfarenheter under en forskningsprocess vilket kan komma att styra valet av teorier och 

att antaganden formas så att alternativa tolkningar utesluts. Skulle fallet vara så finns 

det risk för att studien avgörs i forskningens deduktiva fas.  

 

2.1.3 Vårt val av ansats 

Vi har valt abduktion som ansats eftersom vi först ville observera våra utvalda företag 

utan en teoretisk referensram enligt induktiv ansats. Detta för att kunna göra 

observationer och en generalisering om 

arbetsplatsen som vi sedan preliminärt kunde 

relatera till en eller flera teorier. Vi ville i början 

observera våra företag så förutsättningslöst som 

möjligt. Efter våra observationer kunde vi göra 

en generalisering av de observerade företagens 

handlingssätt som följaktligen utmynnade i 

teorier. Efter det kunde vi utforma antaganden 

som vi sedan testade formellt mot samma 

företag med observationer enligt deduktiv 

ansats. Efter att vi testat våra antaganden med 

vår preliminära teori mot företaget kunde vi 

utveckla de existerande teorierna. Eftersom värderingar i rekryteringsarbetet är ett 

förhållandevis komplext ämne har vi valt att växla mellan teori och empiri för att inte 

utesluta möjliga aspekter inom ämnet.  

 

Figur 3 Abduktion (Patel & Davidsson, 
2003:25) 
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2.2 Forskningsstrategi 
 

2.2.1 Inledning 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ studie istället för kvantitativ studie då detta 

passar vår forskningsstrategi på ett bättre sätt. Som Ahrne och Svensson (2011) 

beskriver så innebär en kvalitativ forskningsstrategi att smak, beröring eller bild har 

störst påverkan. Vi vill komma in mer på djupet i vår forskning och inte vara beroende i 

vilket omfång vi får in data utan istället vad vi får in för något. I kvantitativ metod är det 

viktigare med mängden som samlas in och hur man beräknar den. (Ahrne och Svensson, 

2011) 

 

2.2.2 Kvalitativ metod 
 

Yin (2013) förklarar vitsen med kvalitativ forskning som att förstå och studera 

verkligheten. Yin (2013) menar att kvalitativ forskning handlar om att förstå 

människors uppfattning om ett visst fenomen. Genom avsaknad av struktur kan en 

forska istället få information genom iaktagelser och uppmärksamhet. Det handlar om att 

få med hur människor lever i dess omständigheter och sammanhang. Arhne och 

Svensson (2011) menar att kvalitativ forskning har vuxit fram efter kritik mot 

kvantitativ forskning. Istället för att undersöka ”hård data” vill man med kvalitativ 

forskning få fram ”mjuka data”. Kvalitativ forksning associeras med vissa typer av 

datainsamling som fältstudier och observationer i olika former. Dock kan kvalitativ 

forskning inte hårddras som enbart en motpol till kvantitativ forskning.  Enligt Yin 

(2013) kan kvalitativ forskning inte få en varken för snäv eller för vid beskrivning. Då 

riskerar den att bli antingen för inramar eller för luddig.  Däremot kan visa särdrag 

urskiljas som är återkommande i kvalitativ forskning. Yin (2013) nämner fem stycken 

aspekter och dessa är: 

Att studera en mening i människors verklig liv 

Att beskriva människors egna verklighet oder deras egna åsikter 

Att relatera undersökningen till den miljö och det sammanhang som finns 

Att förstå och få insikter om faktorer som förklarar olika beteenden 

Att sträva efter flera uppfattningar och verkligheter kring ett fenomen  

 

Patel & Davidsson (2011) menar att under en kvalitativstudie så är det viktigt att hela 

tiden analysera löpande. Det är det som genomgående gäller för en kvalitativ studie 
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tillskillnad från en kvantitativ studie. Att göra en löpande analys har fördelar så som att 

det blir lättare att ta sig vidare till nästa steg och det ger möjlighet till fler och bättre 

idéer.  

För att vi ska kunna göra vår kvalitativa studie trovärdig är det viktigt att vi gör våra 

studier tillgängliga offentligt. Därför är dokumentation högst nödvändigt tillsammans 

med att beskriva forskningen. Detta är också viktigt för att personer utanför projektet 

ska kunna bedöma och förstå forskningen. Allt material och data som samlas in under 

tidens gång måste alltid vara tillgängligt. Anledningen till att den insamlade 

informationen ska vara tillgänglig för alla är för att det ska kunna bedrivas dialog 

mellan olika författare där andra kan komma in och stödja det man tagit fram eller 

ifrågasätta för att på så vis kunna utveckla forskningen inom det valda området. (Yin, 

2013) 

 

Nuförtiden så ses inte kvalitativ forskning som en del av det första stadiet i kvantitativ 

forskning. Utan nuförtiden kan man mer bli tvingad till att använda sig av kvalitativ 

metod för att det är de lämpligaste för den aktuella forskningen. Några drag som skiljer 

kvalitativ metod med kvantitativ metod. När man forskar så och gör t.ex. intervjuer så är 

man oftast ganska nära miljön där människorna man intervjuar befinner sig. Det blir då 

lättare för forskaren att få en känsla för det man forskar om vilket självklart underlättar 

hela processen, men kan också problematisera situationen. Själva forskningsprocessen 

har större möjlighet att vara flexibel. Det menas med att under arbetet går det att göra 

förändringar om det behövs för att man hittar nya möjligheter mitt under projektet. Yin 

(2013) förklarar vidare att den kvalitativa och den kvantitativa metoden inte alls är lika. 

Analysverktyg och modeller måste utvecklas och anpassas när man gör en kvalitativ 

metod tillskillnad från om man gör en kvantitativ metod. Den statistiska biten är det den 

kvantitativa metoden lutar sig mot medan vi som använder oss av den kvalitativa 

metoden måste vara betydligt mer noggranna i generaliseringar och trovärdigheten då 

det ställs helt andra krav på kvalitativ forskning.  

 
2.3 Undersökningsdesign 
 

2.3.1 Inledning 

Vårt val av undersökningsdesign faller på en tvärsnittdesign, eller survey som den också 

kallas. Detta på grund av att vi har valt att studera ett fenomen.  
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2.3.2 Tvärsnittsdesign (survey)  

En undersökning enligt tvärsnittsdesign betyder att forskaren samlar in fakta från fler än 

ett enstaka fall om samma fenomen. Detta görs vid en viss tidpunkt. Syftet är att få fram 

variabel data med koppling till flera fall som forskaren sedan kan urskilja mönster ifrån 

(Bryman & Bell, 2003). Leedy & Ormrod (2005) beskriver tvärsnittsstudier som ett sätt 

att undersöka förekomsten av frekvent återkommande karaktäristik i en grupp 

människor. Jakobsson (2011) beskriver också tvärsnittsdesign som en studie som 

undersöker ett fenomen inom en begränsad tid. Jakobsson (2011) skriver att de 

förhållanden forskaren kommer fram till är således enbart gällande för den tidpunkten. 

Leedy & Ormrod (2005) skriver att tvärsnittsstudier innebär att forskaren söker få tag i 

information från en eller flera grupper om ett fenomen. Oftast handlar det om deras 

karaktäristik, åsikter, attityder eller erfarenheter. Denscombe (2010) skriver att en 

tvärsnittsstudie bör ha ett brett omfång och se ett fenomen ur ett brett perspektiv. 

Denscombe (2010) beskriver vidare att en tvärsnittsstudie har en empirisk betoning där 

forskaren måste ge sig ut i verkligheten och hämta in tillämplig information som kan 

tolkas och analyseras. Leedy & Ormrod (2005) nämner att tvärsnittsstudier har den 

fördelen att all information och data som behövs för forskningen samlas in under en 

relativt kort tidsperiod.  

Jakobsson (2011) skriver att en tvärsnittsstudie har den nackdelen att forskaren inte kan 

göra slutsatser om förhållandet orsak – verkan eftersom informationsinsamlingen sker 

vid ett och samma tillfälle. Så är inte fallet i en longitudinell studie i vilken forskaren 

enligt Jakobsson (2011) gör upprepade mätningar över en längre tidsperiod och därför 

kan dra mer precisa slutsatser om orsak – verkan. Bryman & Bell (2003) skriver att en 

tvärsnittsdesign rör ett bredare område än sådan forskning som vanligtvis associeras 

med enkäter och strukturerade intervjuer. Vidare beskriver författarna att en 

tvärsnittsstudie söker sambandsmönster. Eftersom insamlingen av data sker mer eller 

mindre samtidigt är det svårt för forskaren att avgöra om olika samband är av 

slumpmässig karaktär eller inte. Det betyder dock inte att det är omöjligt för forskaren 

att dra slutsatser av de samband som uppkommer i och med informationsinsamlingen.   

 

2.3.3 Argumentation för vårt val av undersökningsdesign 

Vi har valt att göra en tvärsnittsstudie eftersom vi studerar ett fenomen. Den 

tvärsnittsstudie som vi kommer göra innefattar inte enkäter av stor proportion eller 

strukturerade intervjuer. Vi kommer att samla in information om det fenomen vi valt att 
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studera med hjälp av kvalitativa intervjuer med anställda från hela hierarkin i företagen 

som vi undersöker. Det faktum att vi har begränsad tid på oss att genomföra denna 

studie gör också att en tvärsnittsstudie blir mest lämplig. Denna undersökningsdesign 

lämpar sig till vår studie eftersom det inte är intressant att studera ett specifikt fall. Ju 

fler fall vi kan studera desto fler samband borde vi således upptäcka om det fenomen vi 

forskar om. Något som också kommer leda till en djupare insyn i forskningsfrågan.  

 
2.4 Datainsamlingsmetoder 

I detta avsnitt presenterar vi den datainsamlingsmetod vi använt oss utav. Vi har valt att 

genomföra kvalitativa intervjuer med sju olika personer. Nedan kommer vi att teoretiskt 

beskriva hur intervjuer genomförs. Därefter följer en beskrivning och diskussion om hur 

våra intervjuer har gått till  samt en argumentation om varför det lämpar sig med just 

intervjuer.  

 

2.4.1 Intervju 

I den empiriska datainsamlingen inom företagsekonomisk forskning är intervju en 

vanligt förekommande insamlingsmetod. Enligt Yin (2013) finns det flera varianter på 

intervju. Yin (2013) kallar dessa strukturerade intervjuer och kvalitativa intervjuer. 

Kvalitativa intervjuer har blivit ett samlingsnamn för motsatsen till strukturerade 

intervjuer men har blivit diversifierade och kallats med många olika termer att 

samlingsnamnet kvalitativa intervuer numera används istället. Kvale och Brinkmann 

(2009) förklarar intervjuer i forskning som ett sätt att förstå verkligheten ur en subjektiv 

synvinkel.  Trots att intervjuer kan tolkas som relativt enkla att genomföra är det många 

aspekter som måste tas hänsyn till och vissa förberedelser som måste göras.  Beroende 

på vilket syfte och vilka problem som ska besvaras passar vissa typer av intervjuer 

bättre.  

 

Yin (2013) menar att den vanligast förekommande empiriska insamlingen i en kvalitativ 

studie består av de kvalitativa intervjuerna. Även Zetterquist och Ahrne (2011) håller 

med om att intervjuer generellt är vanligast i en kvalitativ inriktning.  Vi kommer i vår 

forskningsrapport använda oss av kvalitativa intervjuer som empirisk insamling. 
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2.4.2 Kvalitativ intervju 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är syftet med kvalitativa intervjuer att förstå 

intervjupersonens vardag och upplevelser ur deras synvinkel. Lantz (2013) anser att i en 

kvalitativ intervju undersöks ett specifikt fenomen som är bestämt utav forskaren. 

Däremot är det intervjupersonen som bestämmer sammanhanget och kontexten av 

fenomenet. Intervjupersonen är de som ska ge sin synvinklar och vilken betydelse 

fenomenet har.  

Intervjun liknas enligt Kvale och Brinkmann (2009) ett vardagligt samtal men ska ändå 

hållas professionellt och till ämnet.  Zetterquist och Arhne (2011) menar att det finns 

flera varianter på kvalitativa intervjuer.  De olika begreppen som återkommer under 

huvudkategorin kvalitativa intervjuer handlar ofta om hur många bestämda frågor som 

finns på förhand, hur många öppna frågor det ska finnas och vilken ordning de ska 

komma. Oavsett vilket begrepp som sätts på intervjun har kvalitativa intervjuer den 

gemensamma nämnare att frågorna som ställs och dess utformning alltid kan anpassas 

efter kontexten i intervjun.   

 

2.4.3 Tillvägagångsätt  

Trost (2010) menar att i en kvalitativ intervju ska det inte finnas en standardiserad 

frågemall. Istället ska det finnas förbestämda frågeområden med olika teman. Dessa 

teman leder till en mer öppen intervju och den person som blir intervjuad styr samtalet 

mer än den som intervjuar. Även Ryen (2004) håller med och anser att en för ordnad 

struktur gör att intervjuaren riskerar att missa det faktiska fenomenet som ska 

undersökas och inte är tillräckligt uppmärksam. Eftersom syftet i en kvalitativ intervju 

är att förstå intervjupersonens perspektiv måste intervjuaren vara lyhörd och en för 

tydligt struktur och färdiga frågor på förhand motverkar detta. Yin (2013) resonerar 

likadant och menar att i en intervju är det kontexten som ska styra vilka frågor som ska 

ställas. Intervjuaren ska förbereda en ram och olika ämnen, men frågor och följdfrågor 

ska ställas och omformuleras efter intervjun och dess kontext i sig.  

Enligt Ryen (2004) finns det dock fördelar med högre grad av struktur även i en 

kvalitativ intervju. Fördelarna är framförallt att det går att fånga upp information som 

kanske inte fås om det helt saknas struktur. Risken finns då att intervjupersonen inte 

pratar alls om det fenomenet eller slingrar sig. Då kan en förhandsstruktur vara till 

fördel. Den andra fördelen Ryen (2004) nämner är att det är lättare att få ut relevant 
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information. Man undviker att få ett överflöd av information utan istället blir den 

information som samlas in avskalad och konkret.  

Trost (2010) menar att det viktigaste i en kvalitativ intervju ändå handlar om att vara 

förbered på vilka teman som har valts ut. Trost (2010) menar att om intervjuaren kan 

sina ämnen väl så kan de också anpassa sina frågor och vara spontan. Ryen (2004:46) 

säger ”Det centrala är att man tar tillvara på den flexibilitet som tema, kontext och 

intervjuperson bjuder in till”.  Detta citat tycker vi sammanfattar väldigt bra vad en 

kvalitativ intervju bygger på. Att vara flexibel och anpassa sig efter innehåll, att man 

som intervjuare går in förutsättningslöst utan att fastna i förberedda frågor. Genom att 

använda oss av kvalitativ intervju kan vi alltså förstå det fenomen vi vill undersöka 

genom att anpassa oss efter de vi ska intervjua och lyssna på innehållet. Istället för att 

ha specifika frågor kan vi då använda oss av olika teman och kategorier som 

utgångspunkt. Vi kan då växla mellan dessa och ställa följdfrågor som passar beroende 

på hur intervjupersonen väljer att styra intervjun.  

 

2.4.4 Val 

Vi anser att valet att göra kvalitativa intervjuer för empirisk datainsamling passat 

rapporten och syftet väl. Vi valde att genomföra intervjuerna ostrukturerat då vi ville på 

den intervjuade personens uppfattning och bild om fenomenet vi har undersökt. Vi 

förberedde förvisso en del frågor som mall som vi tränade in. Det var dock för att känna 

oss bekvämma i ämnet.. Dessa frågor användes endast vid enstaka tillfällen under själva 

intervjutillfället. Mestadels anpassades intervjuerna efter den personen vi satt med vid 

tillfället. Vi följde tre teman genom intervjuerna, där det första var bakgrund, därefter 

rekrytering och till slut värderingar och kultur. Dock var intervjuerna varierade och 

växlade mellan dessa olika teman då vi ville låta intervjupersonen styra samtalet för att 

förstå deras bild av deras verklighet.  Vi försökte ställa öppna frågor genom alla 

intervjuer och låta respondenterna svara fritt utifrån deras verklighet. Under de tre 

intervjuerna med första företaget (företag X) var det en person som intervjuade 

respondenterna. Detta för att de tre anställda skulle känna sig bekväma i situationen och 

inte att de var i underläge. De intervjuades i en neutral miljö. Detta anser vi medförde 

att respondenterna kunde känna sig bekväma i situationen och vara väldigt ärliga. 

Nackdelen är att vi inte kunde uppleva kulturen och stämningen som faktiskt finns på 

företaget vilket hade kunnat bidra till det empiriska materialet. De fyra vi intervjuade på 

det andra företaget (företag Y) genomfördes däremot på arbetsplatsen. Då var vi två 
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stycken som intervjuade där en var huvudperson och förde intervjuerna framåt och den 

andra observerade och noterade samtidigt. Vi ansåg att det var bäst att låta en föra 

intervjun för att det skulle vara enkelt för intervjupersonerna att veta vem de skulle 

fokusera på, samtidigt som fördelen med att vara två var att kunna vara uppmärksam på 

både detaljer och fånga upplevelsen av att vara på plats.  

 
2.4.5 Urval 

Vi har valt att intervjua totalt sju personer från två olika företag. På det ena företaget 

intervjuade vi tre personer som alla är anställda på ”golvet”, alltså att de är ganska 

nyanställda och hierarkiskt har en låg position. På det andra företaget intervjuade vi fyra 

personer. Där hade vi större variation på de vi intervjuade. Vi intervjuade platschefen 

som hade det yttersta ansvaret för den opperativa verksamheten och även en HR-

koordinator som arbetade med personal och rekryteringsfrågor. Uttöver dessa 

intervjuade vi två stycken på golvet. En operatör och en som arbetade med logistik som 

tjänsteman. Detta urval var vår önskan från start då vi hade för avsikt att få flera 

synvinklar på det vi har undersökt i denna rapport. Det var förvisso platschefen på 

företag två som valde vilken operatör och vilken tjänsteman vi fick träffa vilket kan ha 

påverkat det empiriska materialet på det vis att det var de som är mest lämpliga ur 

företagets synvinkel. Dock genomfördes intervjuerna med dessa personer enskilt utan 

att platschefen var med eller fick möjlighet att påverka vilket gör att vi tror att vi har fått 

spontanta och relativt ovinklade svar.  

 
2.5 Analys 

Rennstam och Wästerfors (2011) menar att det enkelt blir kaos i sammanställningen av 

det empiriska materialet. Att lyckas skala av det empiriska materialet och samtidigt 

behålla komplexiteten i fenomenet och olika vinklingar gör en rapport trovärdig och 

intressant.  Det är viktigt att skapa en tydlig överblick redan från början av 

materialinsamlingen. Vikten av variation och innebörd är viktigare än kvantitet i det 

empiriska materialet.  

Enligt Silverman (2013) är det viktigt i analys av intervjuer att se intervjun som en 

berättelse. Genom att förstå intervjupersonen och att det är dennes världsbild kan vi 

också förstå vad som sägs. När intervjun analyseras ska det inte enbart vara fokus på 

vad som sägs utan även hur det sägs, vilka ord väljs och i vilken ordning. Det finns 

alltid en bakomliggande mening. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) anser att det är 
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viktigt att göra tolkningar av det som sägs och det som inte sägs. Exempelvis genom att 

anteckna sådant som märks i en intervjusituation, vilken stämning det är på 

organisationen, kroppsspråk hos intervjupersonen och liknande saker.  Även Olsson och 

Sörensen (2011) menar att det viktiga i analysen är att tolka det bakomliggande 

innehållet i vad som sägs.  De anser att när ett fenomen undersöks är det av stor vikt att 

analysen är frågande kring empirin. Genom att hela tiden ha ett kritiskt förhållningssätt 

och vara undrande om vad allting betyder kan fenomenet förstås. Enligt Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2011) kommer vi dock att översätta till vårt eget språk. Detta för att 

förstå intervjupersonens berättelse och koppla det till det fenomen som undersöks och 

en specifik rapport.  

Det vi anser är viktigt i analysen av empirin är att hitta återkommande fenomen. När 

intervjuerna sammanställs är det viktigt att förstå människan som blivit intervjuad och 

deras historia. Både vilka de är, vad de har för roll och erfarenhet sedan tidigare. Vi kan 

då förstå vad det är de faktiskt berättar inte bara med ord utan diverse återkommande 

uttryck, kroppsspråk som kan säga mycket om problemet och fenomenet vi undersökt.  

 

 
2.6 Etik 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) finns det vissa aspekter och etiska regler som måste 

följas. Det finns ett kallat skyddskrav vilket innebär att forskning måste visa respekt för 

personlig integritet. Det innebär att forskning inte får vara uthängande mot människors 

privatliv. Silverman (2013) påpekar ett antal faktorer som är viktigt att tänka på i 

forskning. Att deltagande är frivilligt, skyddskravet mot forskningsdeltagarna som 

tidigare nämnt, förklaring av möjliga fördelar och risker för deltagarna,  skapa samtycke 

och att inte göra någon skada.  

Vi har valt att anonymisera intervjupersonerna just för att de ska känna sig bekväma att 

kunna yttra sig fritt. De ska inte känna sig uthänga i samband med den här rapporten 

och deras medverkan har varit helt frivillig.Vi har även valt att ge respondenterna 

figurerade efternamn och könlösa. Det har vi gjort eftersom vi inte har valt att 

undersöka genusperspektiv utan har velat hålla rapporten könsneutral. De företagen vi 

har undersökt har vi också anonymiserat. Vi har haft för avsikt att undersöka ett 

specifikt fenomen och då inte velat koppla vår empiriska insamling till specifika 

företag.  
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2.7 Metodkritik 
 
I en kvalitativ studie så bör forskningen vara offentligt tillgänglig för att den ska nå en 

hög trovärdighet och vara tillförlitlig (Yin, 2011). Det är viktigt att vara noggrann med 

att de kvalitativa forskningsmetoder som utförs dokumenteras väl så det ska underlätta 

förståelsen för andra människor när de läser och ska förstå vad skribenterna vill få fram 

(Yin, 2011).  Ahrne och Svensson (2011) berättar vidare att det är svårt att generalisera 

kvalitativ forskning och följderna av det blir att det tappar i trovärdighet menar 

kritikerna. Ahrne & Svensson (2011) fortsätter förklara att eftersom det inte är så många 

fall man undersöker i kvalitativ forskning till skillnad från kvantitativ forskning så blir 

det betydligt svårare att kunna generalisera studien man har gjort. För att öka 

generaliserbarheten så krävs det att forskarna undersöker ämnet ur flera olika synvinklar 

för att kunna styrka och argumentera på ett mer hållbart sätt.  

 

När vi gjorde våra intervjuer använde vi oss av ämnen för att kunna styra 

intervjufrågorna och få svar kring vårt forskningsämne. Därför blev våra intervjuer 

väldigt olika och den ena var inte den andra lik. Detta var något vi eftersträvade för att 

kunna få olika företags syn på hur kulturen i företaget påverkar företagets beslut vid 

rekryteringar.  Genom att göra intervjuer har vi kunnat få flera olika synvinklar på två 

olika företags rekrytering och även hur andra anställda på företagen har upplevt sin 

rekrytering vilket var vad vi strävade efter. Vidare förklarar Ahrne och Svensson (2011) 

att det är intervjuer som ökar möjligheten att kunna se i flera synvinklar. Tack vare att 

vi har gjort intervjuer så har vi fått möjlighet att se allt i ett bredare perspektiv, vilket 

ökar möjligheterna med just intervjuer.  
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3 Teori 
 
 
3.1 Teori rekrytering 
 

Lindelöw Danielsson (2003) beskriver att det finns olika tillvägagångsätt och metoder i 

en rekrytering. De flesta företag brukar använda sig av olika arbetstest och intervjuer för 

att avgöra om den sökande personen är lämplig. Det är dock avgörande hur metoderna 

används av företaget. Den vanligaste metoden som används vid rekrytering är intervjuer 

med de sökande även om en stor del av alla företag och organisationer även använder 

sig av arbetstest.  Det ger en stor frihet att använda sig av intervjuer på det sätt som 

passar den enskilde individen och organisationen. Missbedömningar och fel beslut hör 

också till när det finns en sådan frihet i rekryteringen. Under en intervju skapas ett 

första intryck av personen mycket snabbt. Det leder automatiskt till att frågorna till den 

sökande blir vinklade så som den förutfattade uppfattningen var från första början.  

Hallén (2005) förklarar att rekryteringen kan bli sämre än vad den borde bli och att det 

inte nödväntigtvis är intervjutekniken som brister utan att det inte är tillräckligt bra 

förberedelser innan själva intervjun. För att minska risken att anställa fel person så är 

det viktigt att arbeta metodiskt. Det går aldrig att veta i förväg om vald person är rätt 

person trots en noggran rekryteringsprocess. Hallén (2005) anser att en bra 

rekryteringsprocess bör innehålla följande:  

- Kravspecifikationen ska vara genomarbetad.  

- Intervjun bör vara väl strukturerad.  

- Att utifrån tjänsten man söker använda ett bedömningssystem för att jämföra 

kandidater.  

-Att inte falla in i vad den som rekryterar tänker om den sökande personligen. 

 

Arthur (2006) menar att innan en intervjuprocess måste rekryteraren förbereda sig 

ordentligt och analysera den tjänsten som dem letar personal för. Ahrnborg Swenson 

(1997) menar att under en anställningsintervju är det viktigt att vara påläst. Det är också 

viktigt att inte låta fördomar påverka omdömet om den arbetssökande. Att analysera 

betonar Ahrnborg Swenson (1997) som mycket viktigt för att kunna anställa den rätta 

för tjänsten. 
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Arthur (2006) berättar om hur uppmärksam en rekrytare måste vara för att kunna locka 

till sig rätt personal.  

 

  

3.1.1 Kompetensbaserad rekrytering.  

Lindelöw och Danielsson (2003) beskriver vad som är viktigt i en kompetensmodell för 

att få fram rätt person till rätt tjänst. För att en person ska fungera väl ute i arbetslivet är 

det viktigt att besitta ett antal kompetenser och dessa kompetenser finner man i en 

kompetensmodell. För att personen ska fungera bra i sitt yrkesutövande behöver det 

rekryterande företaget definiera relevanta kompetenser till den aktuella tjänsten. Ett 

exempel på en kompetens kan till exempel vara samarbetsförmåga. Förmågan att kunna 

kommunicera och lyssna på andra människor samt att fungera tillsammans med olika 

slag av människor och på ett konstruktivt sätt lösa konflikter. Hallén (2005) fortsätter 

med att förklara att kompetensen hos den som söker jobbet är viktig att belysas. Genom 

att använda sig utav ett kompetenshjul som belyser de kompetenser som är väsentliga 

för tjänsten. Till exempel som det personliga, sociala, yrkestekniska och strategisk 

kompetens. I kompetenshjulet visas den kompetens företaget vill få ut av aspiranter till 

tjänsten. Yrkesteknisk kompetens innefattar till exempel kunskap om arbetet och sättet 

att utföra arbetet på. Personlig kompetens innefattar bland annat personlighet och 

flexibilitet samt noggrannhet. Strategisk kompetens innefattar att ha en bred och djup 

kunskap inom organisationen med mera och hur omvärlden påverkar organanisationen. 

Funktionell kompetens belyser hur bra ett företag kan tillämpa sin samlade kompetens,  

till exempel företagets problemlösningsförmåga eller vilken pedagogisk förmåga det 

har. Arthur (2006) pratar också om hur viktigt det är med kompetensen och förmågan 

hos en person att utföra och ta det ansvaret som behövs för en tjänst.  

 

3.1.2 Etik och värderingar. 

Lindelöw Danielsson (2003) diskuterar att det är viktigt att ha en grundläggande 

människosyn under en rekrytering. Det innefattar bland annat vilka värderingar som 

finns på en arbetsplats. I en rekryteringsprocess måste organisationen inte bara anställa 

någon med rätt kompetens, personen i fråga ska också passa in i organisationens 

värderingar. Till exempel kan ett företag inte rekrytera personer som är 

främlingsfientliga om företaget står för mångkulturalism. Organisationen måste även 

underhålla sina värderingar hela tiden, det hjälper inte enbart att rekrytera rätt. Därför är 
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det viktigt att under till exempel ett personligt möte med den arbetssökande visa respekt 

och lyssna på vad den sökande har att säga.  Hallén (2005) menar också att det inte får 

förekomma någon typ av diskriminering under en rekrytering. Det har också att göra 

med vilka värderingar organisation har för att människor med annan etnisk bakgrund än 

de flesta andra i organisation inte ska bli direkt diskriminerade. Till exempel i form av 

att den arbetssökande behandlas mindre förmånligt. De ansökande får inte heller bli 

indirekt diskriminerade. Till exempel då företaget använder kriterier som på ett indirekt 

sätt är till nackdel för den arbetssökande. Arthur (2006) tar upp att det måste finnas 

belägg för att en ansökande inte får tjänsten om denne ansågs kvalificerad på pappret. 

Det är för att säkerställa att det inte har förekommit varken direkt- eller indirekt 

diskriminering. Därför är det viktigt som rekryterare att med hjälp av organisationens 

värderingar alltid vara ärlig mot den person som söker jobbet och visa respekt oavsett 

den ansökandes personlighetsbeskrivning. Detta är något som det ska finnas riktlinjer 

för i en organisation som har tydliga värderingar och som är väl strukturerat.  

 

Casper, Wayne och Manegold (2013) menar att organisationer har olika värderingar och 

strategier. Därför vill också organisationen locka till sig dom arbetssökande som har 

samma värderingar som företaget och kan passa in i organisationens strategier. 

Organisationen söker efter människor som har kompetensen och också kan lära sig 

passa in organisationens tänk och strategier. Nu för tiden vet de flesta företagen vad 

mångfald är och att det gynnar organisationen. Därför jobbar också de flesta 

organisationer med mångfald. I många organisationer finns det värderingar för att 

policyn ska låta den arbetssökandes, oavsett bakgrund och etnicitet, få samma möjlighet 

som majoriteten av dem som redan jobbar i organisationen har fått.   

 

3.1.3 Nepotism 

Jaskiewicz m.fl. (2013) ifrågasätter om svågerpolitik verkligen är så dåligt som det sägs 

att vara. Det finns många företag där det anställs till exempel barn till föräldrar som 

redan arbetar i organisationen. Svågerpolitik kan framstå som diskriminerande mot de 

arbetssökande som inte har släktförhållanden till någon av de som arbetar på företaget 

vilket dem söker till. Svågerpolitik kan alltså vara skadlig mot samhället och även den 

egna organisationen.  

En potentiell nackdel med sociala nätverk i rekrytering är favoriseringen av chefer mot 

deras familjer, vänner eller andra socialt anslutna personer. Det sker genom till exempel 
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att orgganisationen rekryterar personer till värdefulla tjänster på grund av sin relation till 

dem snarare än deras meriter. Dessa beteenden är vanligtvis definierade som nepotism 

(när det gäller familjemedlemmar) eller vänskapskorruption(Jaskiewicz m.fl., 2013).  

Nepotism och svågerpolitik är enligt Jaskiewicz m.fl. (2013) ett  utbrett fenomen, även 

om det på grund av sin natur är svårt att dokumentera. Allt fler personer tycker att 

föräldrar tenderar att underlätta anställning av sina barn i det företag där dem arbetar, 

trots att familjemedlemmar uppvisar lägre kvaliteter som arbetstagare. Uppgifter visar 

att chefer i många sammanhang rekryterar de ansökande som de är socialt anslutna med. 

(Jaskiewicz m.fl., 2013) 

 

3.1.4 Internrekrytering  

Internrekrytering har en positiv effekt eftersom det skapar en trygghetskänsla och även 

lojalitet på arbetsplatsen. Internrekryteringen kan fungera som belöning till de anställda 

om de gjort en bra insats för företaget och på så sätt får en högre tjänst. Detta leder till 

att de anställda eventuellt vidareutbildar sig, får ökad lön, ökat ansvar och blir mer 

ambitiösa. Internrekrytering kostar dessutom mindre för företaget jämfört med en extern 

rekrytering. Det är förutsatt att det blir en lyckad rekrytering eftersom hela processen 

blir betydligt lättare än om företaget hade gjort en extern rekrytering. (Ahrnborg 

Swenson, 1997) 

Elg (2009) menar att internrekrytering kan ge företaget trygghet, eftersom företaget 

antagligen redan känner den personen på ett djupare plan än en nyanställd. Det är också 

bra att kunna ge sina anställda möjligheten till att få mer ansvar och annan 

ansvarsfördelning eftersom det motiverar och håller de anställda sporrade att ta sig an 

nya uppgifter och att alltid göra en bra insats.  

 

DeVaro och Morita (2013) menar att chefer ofta kan vara insiders, eftersom den största 

sannolikheten att hitta en bra chef finns i det interna urvalet av potentiella chefer. Desto 

större är också möjligheten att företaget lyckas hitta lämpliga chefer för ett fast antal 

chefsplatser. Företag som använder sig av intern rekrytering ger de anställda utbildning, 

och i gengäld kan de förvänta sig bättre insatser och högre lönsamhet. Ahrnborg 

Swenson (1997) förklarar de negativa effekterna med internrekrytering. Ibland kan det 

bli för mycket internrekrytering, framförallt vid lågkonjunktur. Detta utvecklar inte vare 

sig individen eller organisationen. Flyttas personalen runt för mycket på ett företag ökar 

risken för att personalen händelsevis rekryteras till fel tjänster på företaget. Det bästa 
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sättet att gå tillväga för företagen är att använda sig av internrekrytering enbart när det 

verkligen behövs. Elg (2009) menar att det finns en del nackdelar med intern 

rekrytering, som till exempel att företaget förlorar nytänkande och fastnar i gamla 

tankesätt. Ett företag som står still i utvecklingen tappar också mycket i konkurrenskraft 

gentemot sina konkurrenter och får svårt att hävda sig på marknaden. Det som å andra 

sidan kan vara positivt är att det inte behövs någon introduktionsfas för den 

internrekryterade som externt rekryterad personal hade behövt.  

 

3.1.5 Introduktionen för den nyanställde 

Englund (1999) förklarar att det viktigaste för en anställd är själva introduktionen. Det 

är i introduktionsfasen som den anställde ska försöka komma in i arbetsuppgifterna och 

se om personen passar och trivs med de arbetsuppgifter som personen blivit tilldelad. 

Det är mycket information för en nyanställd att ta in, bland annat utbildning, 

handledning och stöd. Att se till att den anställde passar in i gruppdynamiken är 

essentiellt för att det inte ska bli några sprickor på arbetsplatsen. För att få en anställd att 

passa in i företaget och vara en långvarig tillgång är det viktigt med genomtänkt och 

anpassad introduktion. Elg (2009) menar också att i ett introduktionsstadium så är det 

viktigt med ett bra välkomnade av den nyanställde samt att den nyanställde känner sig 

omhändertagen och välkommen på rätt sätt. Den anställde ska känna sig trygg med 

arbetskamrater och miljön på arbetsplatsen. Därför bör introduktionsprogrammet vara 

bra strukturerat. Det hela handlar om att arbeta tillsammans och uppnå ett 

tillfredsställande lagarbete.  

 

 

3.1.6 Uppföljning av rekryteringen. 

Elg (2009) anser att det är otroligt viktigt att göra uppföljning på sin rekrytering för att 

försöka bedöma om den blev lyckad eller inte. Englund (1999) betonar också vikten av 

att göra uppföljning på rekryteringen. Genom bland annat utvecklingsamtal med den 

nyanställde för att se hur perioden har varit och upplevts. Även företaget i fråga har 

chansen att berätta hur de ser på tiden efter rekryteringen. Elg (2009) skriver också hur 

viktigt det är för företaget att stämma av med den anställde angående vad som fungerat 

och vad som inte fungerat. Det är viktiga är att båda parterna ska vara nöjda. Det är 

förenklat så ett företag får reda på om de har gjort en felrekrytering eller inte.  
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Felrekryteringen kan till exempel bero på att företaget har haft för bråttom och inte varit 

tillräckligt noga när de gjort kravprofilen och genomfört rekryteringsprocessen.  

 
 
3.2 Värderingar och kultur 
I detta avsnitt presenterar vi teorier om värderingar och företagskultur och hur de kan 

användas, samt den kritik som finns emot kultur- och värderingsstyrning.  

 

Trompenaars och Hampden-Turner (2012) anser att kultur och värderingar har blivit allt 

viktigare i dagens internationella samhälle. De syftar på att oavsett var i världen man 

kommer finns det olika former av styrning och byråkrati, men det som skiljer är sättet 

att se på detta. Det är av yttersta vikt att förstå att människor i olika delar av världen 

tolkar fenomen och situationer på olika sätt. Även Hewison och Holden (2011) menar 

att det finns en skillnad i att förstå kultur i dagens globaliserade samhälle jämfört med 

tidigare. Bengtsson och Skärvad (2011) påpekar den unika miljön en viss organisation 

befinner sig i som en bidragande orsak till kultur. En organisation påverkas av 

omgivningen och det finns flera aspekter som kan påverka, exempelvis vilken bransch 

organisationen befinner sig i och huruvida teknologin påverkar organisationen. 

Bengtsson och Skärvad (2011) menar att alla typer av sociala system har en kultur. Det 

är något som kritiseras av framförallt Grey (2009) som menar att kultur är något som 

man är och lever, vilket vi återkommer till senare. 

Hofstede, Hofstede och Minkov (2013) menar att skapandet av en kultur är oundviklig. 

De menar att kultur skapas genom den miljön en specifik grupp befinner sig i och 

genom inlärning. Skapas en ny grupp eller organisation skapas gemensamt en kultur. 

Den kan bero på tidigare värderingar hos enskilda individer och deras personlighet. För 

att ta del av en kultur måste individen lära sig kulturen, det är inget som är medfött. 

Kultur grundar sig i fyra delar, symboler, hjältar, ritualer och värderingar. Dessa 

presenteras i figur 4 där ritualer, hjältar och symboler klassas som sedvänjor eftersom 

de är synliga utifrån. Värderingar som är innerst finns inombords i individer och går inte 

att se med blotta ögat. 
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Figur 4 Lökdiagrammet (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011:25) 

Symboler består av olika ageranden, uttryck, objekt eller liknande som har en specifik 

betydelse. Saker som används för att det har en innebörd klassas som symboler. Hjältar 

är individer som ses som förebilder inom en viss kultur. Det kan bero på deras 

egenskaper eller olika handlingar som gjort dem till hjältar. Ritualer är diverse 

aktiviteter som genomförs för att det har betydelse för kulturen. Dessa aktiviteter sker 

kollektivt och behöver inte vara nödvändiga för syftet med den befintliga gruppen eller 

organisationen utan de görs för att värna om kulturen. Syftet med ritualer kan ofta vara 

att stärka sammanhållningen eller hylla ledarna. Det som dock utgör själva kärnan inom 

kultur är just värderingar. Värderingar är något som blivit inlärt under hela livet och är 

ofta känslostyrt. Värderingar gör att individer förhåller sig till vissa saker på ett visst 

sätt. Exempelvis vad som är ont eller gott, smutsigt eller rent. Värderingar blir 

inpräntade i människors barndom, vilket är en inlärning där individer påverkas som 

mest. Under tiden en individ växer upp övergår denna inlärning av värderingar till 

sedvänjor och blir mer rutiner än värderingar. Även Trompenaars och Hampden-Turner 

(2012) beskriver en liknande modell som figur 4 där de förklarar att symboler och 

artefakter är det yttre lagret. Det är dessa som märks först i en ny kultur, det ytliga och 

synliga. I det inre lagret finns normer och värderingar. De menar att en kultur är stabil 

när normerna i en grupp överenstämmer med värderingarna hos individerna i gruppen. 

Det är då en överenskommen social kontruktion. Denna del med värderingar och 

normer ger vägledning i hur individer ska agera i olika situationer. Till skillnad från 

Hostede, Hofstede och Minkov (2011) lägger Trompenaars och Hampden-Turner 

(2012) till ytterliggare en cirkel längst in. Denna del av kultur beskrivs som 

grundläggande antaganden om livet. Det är djupt rotat i människor och härstammar från 

olika nationer och civilisationer. Olika civilisationer har behövt anpassa sig till just 
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deras omgivning för att kunna överleva historiskt vilket har satt sina spår i kulturen. 

Detta är såpass grundläggande värderingar och normer att de måste tas hänsyn till.  

Trompenaars och Hampden-Turner (2012) hävdar att kultur skapas av människor för att 

skapa mening om hur man som individ ska bete sig och agera. Kultur lärs även ut till 

nästkommande generationer som får ta del av den. Genom att skapa ett vanemässigt 

beteende implementeras till slut den kultur som lärs ut. Enligt Hofstede, Hofstede och 

Minkov (2011) har kulturer inom organisationer diskuterats sedan 70-talet under 

begreppet företagskultur, även om det nämndes redan på 60-talet. När beskrivningar av 

organisationskultur ska göras finns ingen allmän definition utan varje författare gör ofta 

sin egen. Det som är återkommande är att det syftar på en helhet, har ursprung i 

organisationens historia, relaterat till ritualer och symboler och att det är en social 

konstruktion av de människor som faktiskt finns i organisationen. Syftet med att blanda 

in kultur inom organisationer var enligt Sandberg och Targama (2013) att förklara 

framgångsfaktorer inom framförallt den japanska industrin. Genom att studera kultur 

skulle forskarna kunna jämföra och urskilja vad som skilde japanska företag åt jämfört 

med västerländska företag. Det visade sig dock ofta att det var arbetssätt som skapade 

framgång snarare än företagskultur.   

Trompenaars och Hampden-Turner (2012) hävdar att det är kulturen och värderingar 

som styr våra vardagliga beslut. Det ger indiver ett reflexmässigt beteende om hur man 

agerar i vardagen. Kulturen går att påverka men är utarbetad över tid vilket innebär att 

den ofta är djupt inrotad i människors beteende. Det krävs därför ett långsiktigt arbete 

om kultur och sedvänjor ska kunna påverkas och ändras.  

 

Kan kultur användas och förändras? 

I det så kallade IRIC-projektet visas det på att en stark kultur kan vara både positiv och 

negativ enligt Hofstede, Hofstede & Minkov (2010). Inom IRIC-projektet sattes det upp 

sex dimensioner för kultur. Dessa är: 

1. Processinriktat kontra resultatinriktat 

2. Personalinriktning kontra arbetsinriktning 

3. Företagsidentifierade kontra uppgiftsidentifierande  

4. Öppet system kontra slutet system 

5. Svag kontroll kontra strikt kontroll 

6. Kundintriktning  
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Hofstede, Hofstede och Minkov (2010) menar att dimensionerna 1,3,5 och 6 är 

dimensioner som är beroende på bransch och marknad. Däremot påverkas 

dimensionerna 2 och 4 mer av organisationens historia och grundarnas filosofi. I varje 

dimension sattes ett poängsystem upp och vissa samband kunde utmärkas i projektet.  

Det blev tydligt att vissa kulturer och sedvänjor kunde ge olika konkurrensfördelar, eller 

nackdelar beroende på vilken bransch och marknad en organisation befann sig i. Utifrån 

IRIC-projektet skapades en modell för kulturens relation till andra delar i en 

organisations styrning; strategi, kontroll och styrning.  

 

 
Figur 5 (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010:456) 

 

En kultur kan förändras, dock inte om den isoleras. Används däremot denna modell och 

om kulturen balanseras jämfört med de andra faktorerna kan den påverkas. Det är 

vanligt att organisationer som vill förändra en kultur gör det genom att ändra 

symboliska och ytliga delar. Exempelvis nya utbildningar, nytt företagsnamn och nya 

formella värderingar. Detta är dock endast den ytliga delen av kultur och den riktiga 

kulturen sitter ofta mycket mer djupt rotad i individer. För att lyckas förändra en kultur 

måste det till en början göras en nogrann analys över hur kulturen ser ut i ett nuläge. Då 

kan vissa delar fokuseras på genom ett tålmodigt och envist arbete. Det kan ske genom 

att vissa specifika beteenden premieras istället för andra. Ett exempel kan vara 

befordran och vad som faktiskt avgör om en individ blir befordrad eller inte. Författarna 
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radar upp ett antal kritiska faktorer som avgörande vid en kulturell förändring. Dessa är 

enligt (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010:462):  

• En uppgift för företagsledningen 

• Kräver expertis och makt 

• Börjar med en kulturell karta (analys) över organisationen 

• Kräver strategiska val 

• Skapa ett nätverk av förändringsagenter i organisationen 

• Utforma nödvändiga strukturella förändringar 

• Utforma nödvändiga processförändringar 

• Se över personalpolitiken 

• Fortsätta övervaka hur organisationskulturen utveckas 

Det är följaktligen en lång process att förändra kultur. Som tidigare nämnt ger ytliga 

förändringar inte några direkta effekter. Eftersom kulturen är djupt rotad måste en 

kulturförändring få ta tid. De företagsvärdingar som är nedskrivna formellt på ett papper 

är ofta ett önsketänkandem och ett bristfälligt försök att styra människor. Kultur 

påverkas snarare av beteenden, av vad cheferna är och gör. Även Grey (2009) pratar om 

att kultur är någonting som en organisation är och gör snarare än att det är någonting ett 

företag har.  

 

3.2.1 Kritik mot kultur 

Grey (2009) är överlag mycket kritisk mot kultur. Författaren jämför företagskultur med 

Human Relations-skolan, som är en omformning och intervention av människor. Enligt 

Grey (2009) har kultur utvecklas till att faktiskt försöka styra människors värderingar 

för att anpassa dem till organisationen. Att styra genom kultur handlar om att reglera för 

att motverka skillnader i individers syften och organisationens syfte. Vanligtvis görs 

detta genom att redan i rekryteringsprocessen söka efter individer som ger intryck av att 

vara mottagliga för den specifika kulturen och värderingar som gäller på arbetsplatsen. 

Det finns även en mer radikal metod vilket innebär att organisationer aktivt arbetar för 

att sparka de som inte ger sken av att vara mottagliga för kulturen. Att välja personal 

efter värderingar är dock en av de minsta delarna inom kultur. Istället använder sig 

företagsledningar av symboliska aktiviteter som utbildning, slogans, videomaterial med 

mera. Detta ger dock endast kortvariga effekter och för att upprätthålla kultur genom 
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sådana spektakel krävs det att företag ständigt kommer på nya aktiviteter för att hålla 

igång kulturen.  

Grey (2009) menar att kultur inte går att styras genom att den hierarkiskt högsta 

ledningen definierar vilken kultur organisationen har eller ska ha. Istället är kulturen 

djupt rotad hos människorna i organisationen. Kultur är någonting som organisationen 

är och gör, inte har. Den uppstår spontan eftersom det är människor i organisationen 

som agerar- och arbetar tillsammans på vissa speciella sätt. Även Hofstede, Hofstede 

och Minkov (2010) håller med om problematiken och hävdar att kultur är någonting en 

organisation är istället för att en organisation har och äger en kultur. Kulturen består i de 

vardagliga sedvänjorna och människornas interaktion inom organisationen.  

 
3.2.1.1 En kort del om postmodernismens kritik mot kultur 

Jackson och Carter (2007) menar att alla medlemmar i en organisation har olika idéer, 

attityder, tro och värderingar som påverkar deras prestationer antingen positivt eller 

negativt.  I det postmodernistiska synsättet används språket för att konstruera 

vägledande principer. Detta beror på att språket aldrig är neutralt och det saknar 

objektivitet. Språket används för att återspegla de preferenser användaren har och deras 

försök att införa enskilda intressen. Det finns inget neutralt språkbruk utan att 

användaren har alltid en subjektiv innebörd. Alla har en åsikt om det ena eller det andra 

och vinklar sitt språk för att gagna de värderingar personen har. Detta är något som 

postmodernisterna utvecklat för att för att förstå organisationer och 

organisationsbeteenden. En organisation handlar på ett visst sätt för att ge människor en 

bild av hur företaget vill att det ska uppfattas. Postmodernisterna anser enligt Jackson 

och Carter (2007) att varenda människa är unik vilket resulterar i att det inte går att 

konstruera en gemensam kultur med gemensamma värderingar. Detta eftersom att alla 

indiver är olika och till och med tolkar samma ord, handlingar och situationer olika 

beroende på sin egen historia.  
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4 Empiri 
 
4.1 Inledning 

Vi har inledningsvis intervjuat tre personer från samma företag. Personerna arbetar på 

ett företag i Kalmar och har positioner långt ner i hierarkin. Undersökningspersonerna 

har intervjuats separat. Vi har efter önskemål valt att fabricera deras namn för att 

försvara deras åsikter och intressen. De tre intervjuade från företaget kommer också 

enbart benämnas vid fabricerade efternamn för att inte göra skillnad ur ett 

genusperspektiv. Vi har också valt att anonymisera det undersökta företaget för att ta 

bort fokus från företaget och i stället rikta in fokus mot vår problemställning. Därför får 

detta företag benämningen företag X.  

I ett senare skede har vi intervjuat fyra personer från ett annat företag i Kalmar. Vilket 

vi benämner företag Y. De intervjuade personerna i detta företag kommer också att vara 

anonyma och enbart benämnas med fabricerade efternamn för att inte göra skillnad på 

genus.  

 

4.2 Presentation av respondenterna  

De tre intervjuade personerna på företag X har vi gett namnen Holmström, Malmström 

och Lindström. 

Holmström har arbetat på företaget i drygt en månad, vilket gör hen till en lämplig 

undersökningsperson eftersom vederbörande har hela rekryteringsprocessen färskt i 

minnet. Dessutom har Holmström fortfarande en mer objektiv syn av arbetsplatsen, 

jämfört med de som arbetat på varuhuset en längre tid, anser vi. Hen arbetar med 

kundrelationer och sitter främst i kassan.  

Malmström har arbetat på företaget i ett år. Vi anser att det gör hen till ännu en lämplig 

undersökningsperson eftersom denne fortfarande borde minnas rekryteringsprocessen. 

Eftersom Malmström har arbetat på företaget ett år har vederbörande följaktligen haft 

mer tid på sig att ta in arbetsplatsen och förstå den på ett djupare plan än Holmström. 

Malmström arbetar med sälj och har flera uppgifter på företaget, bland annat att sitta i 

kassan.  

Lindström har arbetat på företaget i två år. Vi anser att hen är en lämplig 

undersökningsperson eftersom denne fortfarande minns sin rekryteringsprocess med 

företaget och har arbetat där så pass länge för att förstå företaget ytterligare lite djupare 



  
 

 
28 
 

än Malmström. Lindström arbetar likt Malmström också på sälj och pendlar mellan 

olika uppgifter, bland uppgifterna ingår att sitta i kassan.  

 

På företag Y har vi intervjuat fyra personer vilka vi har gett namnen Konradsson, 

Martinsson, Persson och Klasson.  

På företag Y arbetar Konradsson, som är HR-koordinator. Hen har haft den rollen sedan 

1 januari 2014 men varit verksam i företaget i tjugo år. Konradsson arbetade tidigare 

som Löne- och HR-assistent.  

Martinsson arbetar på logistik och kundsupport. Hen har arbetat på företaget i ungefär 

ett år.  

Persson arbetar som fabrikschef på företag Y och har ansvar för det operativa på 

företaget.  

Klasson är klubbordförande på företag Y. Som klubbordförande skyddar och värnar hen 

om medlemmarnas intressen på arbetsplatsen. Klasson arbetar mycket med 

produktionen eftersom hen är ordförande för kollektivsidan.   
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4.3 Rekryteringsprocessen 

Holmström förklarar att företag X involverade flera olika instanser i 

rekryteringsprocessen. Det var dels medarbetare från HR-avdelningen och så 

avdelningschefen plus en assistent från den avdelningen som rekryterade. Sammanlagt 

var det fyra eller fem anställda från företaget som var med i processen. Lindström 

menade att HR-avdelningen har en stödfunktion i rekryteringsprocessen, som i hens fall 

var HR en stödfunktion till den avdelningschef som närvarade under rekryteringen. 

Holmström beskriver vidare att rekryteringsprocessen varade under en heldag och 

bestod av enskilda intervjuer, gruppintervjuer- och gruppaktiviteter tillsammans med 

andra kandidater som sökte arbete på företaget. Lindström menar att 

rekryteringsprocessen ser olika ut beroende på vilken tjänst det är som ska tillsättas. 

Hen tillägger att för sökande som söker arbeten på golvet så är rekryteringsprocessen i 

enlighet med vad Holmström beskriver. Malmströms rekryteringsprocess var likadan 

som för Holmström och Lindström. Malmström tror att processen ser ut som den gör för 

att företaget vill få med så många olika detaljer av de ansökande som möjligt, och att de 

ansökande ska kunna visa sig på många olika sätt. De enskilda intervjuernas syfte är 

enligt Malmström att lyfta fram de sökandes personlighet och ge de en chans att själva 

beskriva varför de vill arbeta för företaget och vilka värderingar de har. Holmström 

förklarar att gruppintervjuerna innefattade att de sökande till företaget fick intervjua och 

sedan presentera varandra inför resten av den sökande gruppen och de som ansvarade 

för rekryteringen. Lindström förklarade att hens gruppaktivitet bestod av två 

gruppövningar. Det bekräftade både Mattson och Holmström som också hade två 

gruppövningar i sina respektive gruppaktiviteter. Holmström förklarade att 

gruppövningarna presenterades av de från företaget som ansvarade för 

rekryteringsprocessen för att få igång de sökande att börja arbeta med de övningar de 

fått. De sökande fick ingen tidsram eller anvisning om hur mycket de skulle prata om 

problemet. Under tiden gruppen arbetade med att lösa uppgiften de fått observerade de 

ansvariga enbart utan att själva vara delaktiga. Efter en tid avbröt de ansvariga utan 

förvarning för att hänvisa gruppen ansökande till nästa uppgift. Holmström trodde att 

gruppaktiviteterna hade som syfte att se hur de sökande arbetade i grupp och hur de 

reagerade när uppgiften helt plötsligt ändrades. Malmström ansåg att gruppaktiviteterna 

hade som syfte att se hur de sökande arbetade i grupp och vilken roll de olika sökande 

tog på sig.  
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Konradsson berättade hur företag Y tidigare låtit respektive chef för den rekryterande 

avdelningen sköta rekryteringsprocessen. Det var ostrukturerat och alla gjorde på olika 

sätt. Nu är dock tanken att Konradsson ska vara involverad i rekryteringsprocessen och 

att den ska hanteras på samma sätt på hela företaget. Hen fortsatte med att berätta att 

företaget först och främst gör en sökning internt via sitt intranät. Beroende på tjänst 

använder sig företaget också av en rekryteringsfirma. Framförallt då det handlar om 

kvalificerade tjänster som ska tillsättas. I produktionen använder företaget sig oftare av 

annonser eller så går de tillbaka till tidigare ansökningar, visstidsanställda och vikarier, 

enligt Konradsson. Rekrytering via kontakter ser hen ofta som en positiv lösning 

eftersom man då vet vad det är för person som anställs. Dock finns det de på företaget 

som anser att man ska rekrytera bredare och inte bara via kontakter, enligt Konradsson. 

Martinsson förklarade att hen fick genomgå en telefonintervju med ett 

rekryteringsföretag och sedan en intervju personligen med företag Y och personer från 

avdelningen hen arbetar på.  

Persson förklarade att företaget brukar använda sig av rekryteringsfirmor efter att de 

sammanställt en kravspecifikation. Detta gör de framförallt vid anställning av 

tjänstemän. Anledningen till detta är att rekryteringsfirman snabbt kan översätta deras 

kravspecifikation och komma fram till kandidater eftersom de har sin egna ”bank” med 

potentiella medarbetare. Persson fortsatte med att berätta att företaget sedan kallar 

kandidaterna till intervjuer. Väl där har de, enligt Persson, 30 sekunder på sig att 

imponera på hen. Annars kommer de inte arbeta på företaget. Detta gäller 

tjänstemännen, lade Persson till. I övrigt tyckte Persson att det är viktigt att de blivande 

avdelningskamraterna till en potentiell medarbetare får vara delaktiga i 

rekryteringsprocessen. Detta eftersom det är viktigt att de kommer överens och trivs 

ihop, sa Persson. Klasson berättade för oss att hen fick sitt arbete på företag Y via 

kontakter. Klasson talade om att företaget ofta vänder sig till den existerande personalen 

vid rekryteringsbehov för att fråga om någon känner någon som passar in på företaget. 

Hen sa dock att det oftast gäller när personal till produktionen ska tillsättas. När 

företaget söker tjänstemän använder de vanligtvis annonser och rekryteringsfirmor.  

 

4.4 Introduktionen 

Holmström beskriver att hen fick gå en allmän utbildning om företagets värdegrunder 

vilken pågick en hel arbetsdag. Andra introduktionsmoment som den intervjuade fick 

genomgå var även kassautbildning och två andra arbetsrelaterade utbildningar vilka 
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pågick under två arbetsdagar. Malmström beskrev hur hen fått en liknande introduktion 

som Holmström. Malmström tillägger att samtliga anställda, var de än arbetar på 

varuhuset, får två dagars introduktion till företagets värdegrunder, hur de ska hantera 

kunder och bete sig på företaget. Malmström fortsatte med att berätta att introduktion 

skedde tidigt i anställningen och att de anställda även fick lära sig om företagets historia 

och grundaren till företaget.  

 

Persson ansåg att företag Y ibland är för dåliga på att förklara saker för de nyanställda i 

ett introduktionsstadium. Till exempel vad företaget menar med personligt ansvar och 

prestation. Hen talade också om att företaget inte ser arbetsplatsen som ett forum för att 

diskutera värderingarna i ett inledande skede utan företaget säkrar att personalens 

prestationer är tillfredsställande genom avstämningar. I början av en anställning sker 

avstämningarna mer frekvent så att de anställda lär sig korrekt. Sedan blir 

avstämningarna färre och färre i takt med att prestationerna från de nyanställda ökar, 

enligt Persson.  

 

4.5 Avgörande faktorer 

Malmström ansåg att företaget värderar personligheten högre än utbildning och 

erfarenheter hos den sökande. Den intervjuade fortsätter med att berätta att företaget vill 

att den sökande ska vara framåt, utåtriktad och ha sunda värderingar. Holmström trodde 

inte att erfarenheter eller utbildning hamnar högst upp på listan av prioriteringar vid 

rekrytering i företaget. Hen fortsätter med att berätta att engagemang och en driven 

personlighet värderas högre. Malmström och Holmström säger båda att faktorer så som 

utbildning och erfarenheter kan ha en viss påverkan på den ansökandes chans att få 

tjänsten, dock inte betydande. Malmström fortsatte med att berätta att företaget har sitt 

eget arbetssätt vilket resulterar i att tidigare erfarenheter följaktligen inte värderas högre 

än personligheten. Lindström förklarade att företaget värderar sin egen kultur högt. 

Därför är det ”A och O” att den sökande delar företagets värderingar. Hen anser att det 

bidrar till mångkulturalism eftersom företaget inte bryr sig om vart de ansökande 

kommer ifrån, hur de ser ut eller vart de har arbetat tidigare. Det viktigaste för företaget 

är enligt Lindström att de ansökande har samma värdegrunder som företaget och en 

personlighet som passar in i företagskulturen. Holmström påpekade att företaget först 

och främst letar efter engagerade och drivna personer. Malmström utvecklade 

resonemanget och sa att företaget antagligen värderar olika faktorer beroende på vilken 
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tjänst det är som ska tillsättas. Den intervjuade fortsatte med förklara att hen fick jobbet 

trots avsaknad av utbildning och erfarenheter. Därför måste dennes personlighet 

värderats högre till tjänsten på golvet. Malmström förklarade att om företaget rekryterar 

någon till en tjänst högre upp i hierarkin så värderas erfarenheter och utbildning 

antagligen mer än när en tjänst på golvet ska tillsättas.  

 

Konradsson beskrev att företag Y söker en balans mellan personlighet, kompetens och 

erfarenhet i rekryteringsprocessen. Hen fortsatte med att berätta att det är viktigt 

personen ska passa in i teamet. Den sökande ska självklart vara formellt lämpad för 

tjänsten men det är också viktigt att personen passar in eftersom det är mycket 

teamwork, enligt Konradsson. Detta försöker de säkra genom att ha flera intervjuer, ta 

referenser och att gå på magkänsla. Ibland får även de ansökande träffa teamet och 

ibland är även delar av teamet med på intervjun för att bilda sig en egen uppfattning om 

den ansökande och om denne kommer passa in i gruppen. Martinsson berättade att 

företaget antagligen anställde hen på grund av en blandning av erfarenhet, kompetens 

och personlighet. Detta eftersom Martinsson har en utbildning inom logistik, hen har 

utlandserfarenhet och att företaget antagligen gillade hens personlighet. Persson 

förklarade kort att företaget inte bara kollar efter kompetens utan också ser till 

egenskaper som gör medarbetarna olika, på ett positivt sätt. ”Lika barn leka bäst, men 

olika barn uppfinner de roligaste lekarna”, sa Persson. Företaget använder också sina 

anställda för att se om de har kontakter när en tjänst behöver fyllas då framförallt i 

produktionen, sa Persson. Hen tycker att det är ett bra sätt att hitta lämpliga kandidater 

eftersom de anställda inte skulle gå i god för någon de vet inte skulle passa på företaget, 

enligt Persson. Klasson sa att hen fick tjänsten eftersom hen var en energisk människa 

med lite erfarenhet och fortsatte med att berätta att kontakten som rekommenderade 

Klasson hade gott rykte om sig, vilket antagligen också var till Klassons fördel. Klasson 

ansåg att personliga egenskaper värderas högre av företaget än ett långt CV. Hen lade 

till att det inte skadar med erfarenheter och ett långt CV men påpekade att 

personligheten har en betydande roll i chansen att bli anställd av företag Y.  
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4.6 Företagskulturen 

Holmström beskrev kulturen på företaget som en familjekänsla. Alla anställda bär 

likadana kläder, även cheferna, och kontorslandskapet är öppet. Lindström förklarade 

att det finns en känsla av att det alltid finns en gemenskap i sättet att tänka på företaget. 

Hen fortsatte med att förklara hur hen direkt kan känna en gemenskap med nya 

arbetskamrater utan att egentligen känna dem som personer. Malmström beskrev 

kulturen som mycket stark och att företaget är extremt tydliga med vad de tycker och 

tänker. Den intervjuade berättade också att företaget är mycket måna om att personalen 

ska utvecklas eftersom då utvecklas även företaget.  

 

Konradsson talade om företag Y:s kultur som en speciell kultur eftersom bolaget 

tidigare varit ett småbolag. Det är en familjär känsla på företaget. Men eftersom 

företaget nu har växt kan nyanställda få det svårare att förstå den kultur som fanns där 

som småbolag. Det kan skära sig lite. Till exempel de människor som kommer från 

stora koncerner är inte vana vid företagets kultur. Eftersom företag Y har växt mycket 

har de också fått anpassa sin policy, enligt Konradsson. Klasson beskrev företag Y som 

ett familjärt företag där det finns en viss sammanhållning. Hen fortsatte med att berätta 

att det är många släktförhållanden på företaget och att det bidrar till den familjära 

känslan.  

 

4.7 Företagens värderingar 

Malmström beskrev två centrala värderingar i företaget. Dels att om personalen 

utvecklas och hela tiden blir bättre och bättre, så utvecklas också företaget. Och dels att 

ge kunderna ett bra bemötande, bra service och se till att kunden alltid är nöjd. 

Malmström fortsatte med att förklara hur de två värderingarna hänger ihop. Om 

personalen hela tiden utvecklas och blir bättre kommer kunderna också antagligen bli 

lite nöjdare och på så sätt växer och utvecklas företaget. Holmström pratade också om 

att personalen alltid arbetar för kunden. Det ska till exempel vara enkelt, gå smidigt och 

vara billigt att vara kund hos företaget. Det viktigaste är att kunden alltid är nöjd, även 

om det ibland innebär extra kostnader för företaget.  

 

Martinsson nämnde att företag Y värderar tydlig kommunikation, både internt och 

externt. En genomgående respekt för varandra är också en viktig värdering på företaget 

enligt Martinsson. Persson berättade för oss att företag Y värderar personligt ansvar, 
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prestationer och kundfokus. Hen förklarade att ingen medarbetare ska kunna komma till 

företaget och lämna hjärnan hemma, utan varje medarbetare tar personligt ansvar för att 

företaget ska prestera. Prestationer är ett stort fokus enligt Persson som också berättar 

att det märks tydligt om någon inte presterar som önskat. Persson berättade sedan att 

företaget har mycket stort kundfokus eftersom det är kunderna som betalar deras löner. 

Kunden är viktigast och det går ihop mycket med värderingen om att ta personligt 

ansvar och prestationer så att kunden blir nöjd, enligt Persson. Enligt Klasson värderar 

företag Y sunt förnuft och kommunikation. Till exempel ”man pratar med varandra, inte 

om varandra”. Hen nämnde också att de anställda förväntas ta personligt ansvar för 

prestationer.  

 

4.8 Hur företagen arbetar för att främja sina värderingar  

Malmström förklarade att alla nyanställda delgivs ett häfte med information om 

företaget och vad de står för. Även hemsidan är informativ för framförallt externa 

intressenter. Malmström berättade även att företaget använder arbetsmiljön för att hela 

tiden påminna om vilka värderingar företaget har. Till exempel finns där enligt 

Holmström slagord på väggarna i personalrummen och fikarummen. Lindström 

påpekade att företaget använder gemensamma personalfester och kickoffs som ett forum 

för företagets värderingar och hur hela företaget kan bli bättre. Till exempel brukar 

företaget genomföra enkätundersökningar bland de anställda. Sådana gemensamma 

tillställningar handlar oftast om företaget. Holmström summerade arbetsmiljön som en 

av de mest tydliga delarna i företagets arbete med att främja och behålla sina 

värderingar.  

 

Konradsson talade om att företag Y har en policy som delas ut till nyanställda och att 

den ska läsas igenom. Företaget gör ingen uppföljning på detta. Martinsson berättade att 

hen fick policy-häftet när hen började arbetade där, men att hen läste igenom det ganska 

snabbt. Martinsson hade svårt att nämna konkreta exempel från häftet men hen tyckte 

inte att det var dåligt på något sätt. Persson berättade att företaget inte har stora 

anslagstavlor på väggarna som talar om företagets värderingar. Företaget tror mer på 

ständig kommunikation enligt Persson som fortsatte med att berätta att de har 

regelbundna möten och avstämningar. Till exempel vad som hände igår och vad som 

kommer hända imorgon.  
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4.9 Hur företagen använder sina värderingar i rekryteringsarbetet 

Lindström berättade för oss att hen uppfattade det som att de ansökande i princip 

lotsade rekryteringsprocessen medan de ansvariga observerade och därför kunde det inte 

urskiljas tydligt hur företaget använde sina värderingar i rekryteringsarbetet. Lindström 

fortsatte med att förklara att de ansvariga vet vad de ska leta efter hos en ansökandes 

personlighet och därför enbart observerar medan de ansökande visar upp sig genom sitt 

handlande i gruppintervjuerna och gruppaktiviteterna. Malmström förklarade att hen 

fick frågor om sina personliga värderingar under den enskilda intervjun och även 

förfrågan vad hen tyckte om företagets värderingar. Malmström berättade vidare samma 

sak som Lindström att de ansvariga kollar på hur de ansökande beter sig i gruppen och 

löser uppgifter tillsammans. Holmström sa, precis som Malmström och Lindström, att 

de ansvariga för rekryteringen läser av de ansökande i deras handlingar istället för att 

fråga rakt ut.  

 

På företag Y så strävar de efter att den ansökande ska matcha värderingar med företaget, 

men att nyanställda får lära sig över tid annars, enligt Konradsson. Det kan vara en risk 

med att matcha värderingar eftersom mycket är magkänsla, sa Konradsson. Persson 

berättade att företaget använder sig av två olika rekryteringsfirmor och att de firmorna 

har lärt sig vilka typer av personer som företag Y söker. Det tyckte Persson bevisade sig 

i att de personer som rekryteringsfirmorna skickar till företaget för intervju oftast passar 

bra in på arbetsplatsen. Persson berättade också att de söker människor som har energi 

och andra kvaliteter än de som redan finns på arbetsplatsen. Om en person lämnar sin 

tjänst så kommer de söka någon med lite andra kvaliteter, någon som tänker lite 

annorlunda. Hen fortsatte sedan med att säga att hens chef för över sin energi till hen, 

som sedan överför sin energi på dem under och så vidare. Det är viktigare än att försöka 

hitta på ord som ska vara deras värderingar, ansåg Persson.  

 

4.10 Brister med att arbeta med värderingar på detta sätt 

Malmström anser att det inte finns några nackdelar med att arbeta med värderingar på 

det sätt som företaget gör. Hen tillägger att företag generellt sett borde ha tydliga 

riktlinjer för personalen och vad företaget står för. Detta medför tydlighet för kunden 

och andra externa intressenter vad företaget står för. Malmström fortsatte med att 

tillägga att personalen alltid har en stabil och tydlig värdegrund att luta sig tillbaka mot 

om de i någon situation skulle bli osäkra. Holmström beskrev företagets sätt att arbeta 



  
 

 
36 
 

med värderingar som en hjärntvätt ibland, men att det är både positivt och negativt. 

Malmström förklarade att anställda som inte ställer sig positivt till företagets 

värderingar kommer att få problem att kunna arbeta kvar på företaget eftersom kulturen 

och värderingarna är så pass starka. Lindström nämnde att företaget är som en familj 

och att den som går emot värderingarna och tankesättet inte kommer komma in i 

samhörigheten bland de anställda. Lindström diskuterade vidare att det har både för- 

och nackdelar eftersom det värnar om företagets kultur men samtidigt kväver nya 

tankesätt och kanske även mångfald. Både Holmström och Lindström sa dock att om 

anställda har idéer om hur saker kan göras bättre så måste framförallt avdelningschefen 

lyssna på dem och utvärdera idén.  

 

Persson sa att deras arbete med rekryteringsfirmor kan innebära att företaget missar en 

del potentiellt bra medarbetare på grund av att rekryteringsfirmorna tolkar deras 

kravspecifikation annorlunda. Oftast är företaget mycket nöjda med vilka människor de 

får till sig från rekryteringsfirmor men Persson sa också att de inte vet vilka de missar 

heller.  
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5 Analys 
 
5.1 Rekrytering 

Lindelöw Danielsson (2003) menar att det finns olika tillvägagångssätt och metoder i en 

rekryteringprocess. Vissa företag brukar använda sig av olika arbetstest och intervjuer 

för att visa att personen är lämplig. Det är dock avgörande hur metoderna används av 

företaget. Den ledande metoden som används vid rekrytering råder det ingen tvekan om 

vilken den är, det är intervjuer. Men enligt författaren använder sig en stor del av alla 

företag och organisationer av arbetstest också.  Det ger en stor frihet att använda sig 

utav intervjuer på det sättet som passar den enskilde individen och organisationen. 

Missbedömningar och felbeslut hör också till när det finns en frihet i 

rekryteringsprocessen. Under en intervju skapas ett första intryck av personen väldigt 

snabbt. Persson på företag Y nämnde till exempel att majoriteten av de intervjuade har 

ungefär 30 sekunder på sig att presentera sig själv innan Persson har bestämt sig för om 

personen bör anställas eller inte. Detta leder automatiskt till att frågorna till den sökande 

blir vinklade så som den förutfattade uppfattningen var från första början. Därför 

uppstår det en viss problematik när arbetspsykologiska test ses över.  

Hallén (2005) förklarar att ibland kan rekryteringen bli sämre än vad den borde bli 

eftersom inte tillräckligt bra förberedelser har gjorts innan själva intervjun. För att 

minska risken att anställa fel person så är det viktigt att arbeta metodiskt. Det går aldrig 

att veta innan om vald person är ”rätt” trots att företaget haft en noggrann 

rekryteringsprocess. Även vi håller med om att det går att minska felrekryteringar 

genom att vara ännu mer noggrann i arbetet innan rekryteringsprocessen och under 

själva rekryteringsprocessen. Hallén (2005) anser att en bra rekryteringsprocess bör 

innehålla följande: Kravspecifikationen ska vara genomarbetad, intervjun bör vara väl 

strukturerad, att företag utifrån tjänsten som ska fyllas använder ett bedömningssystem 

för att jämföra kandidater, och att inte falla in i rekryterandes egna subjektiva tankar om 

den sökande ur ett personligt perspektiv. Arthur (2006) menar att under en 

intervjuprocess måste rekryteraren förbereda sig ordentligt innan och analysera tjänsten 

som ska tillsättas noggrant. Ahrnborg Swenson (1997) menar att under en 

anställningsintervju är det viktigt att vara väl förberedd, vilket flera författare tidigare 

nämnt. Det är också viktigt att inte låta fördomar påverka omdömet om den 

arbetssökande. Att analysera en ansökande på så många sätt som möjligt betonar 
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Ahrnborg Swenson (1997) som essentiellt för att kunna anställa en medarbetare med 

samma värderingar som företaget. Det kan vi koppla till företag X:s rekryteringsprocess 

där företaget utsätter de ansökande för flera olika moment vilka enligt Malmström har 

som syfte att blotta så många olika personliga egenskaper som möjligt hos de 

ansökande.  

 

Arthur (2006) skriver om hur viktigt det är att vara uppmärksam som rekryterare för att 

kunna anställa rätt medarbetare. Det gäller att vara uppmärksam när det öppnas upp för 

tillsättandet av en tjänst eller att det uppstår ett behov av nya tjänster. Företag Y 

använder sig enligt Persson av internrekrytering, rekryteringsfirmor och det sociala 

nätverk som medarbetarna på företaget besitter. Enligt oss gör det företaget väl 

förberedda på skiftande omständigheter i personalstyrkan och vi tror att företaget har en 

förmåga att snabbt tillsätta vakanta tjänster. Detta framförallt eftersom 

rekryteringsfirmorna besitter en personalbank med arbetstagare som är redo att börja 

arbeta på kort notis. Men även genom en snabb intern kommunikation och tillsättning 

av en tjänst genom så kallad svågerpolitik, det vill säga kontakter till de anställda på 

företaget. Huruvida kvaliteten på dessa rekryteringar motsvarar företagets önskan är 

svårt att fastställa men det förefaller logiskt att anta att ju snabbare en rekrytering 

genomförs desto mer risk för felrekrytering innebär det. Företag X däremot har till 

synes en rigorös rekryteringsprocess och vår uppfattning är att varje rekrytering är 

noggrant utvärderad och analyserad. Detta tar tid och gör företaget känsligt mot behovet 

av snabba rekryteringar. Vi anser dock att företag X strategi om extremt noggranna 

utvärderingar och analyser av ansökande resulterar i en stabil personalstyrka med lägre 

personalomsättning och stabil personaleffektivitet vilket gör efterfrågan på ytterligare 

personal mer förutsägbar. Därför kan vi göra antagandet att företag X inte behöver 

bekymra sig om att rekrytera snabbt. Det faktum att företag X också inkluderar många 

potentiella medarbetare i sin rekryteringsprocess resulterar i en tidseffektiv och 

noggrann rekryteringsprocess. Malmström nämnde till exempel under intervjun att hen 

aldrig varit med om en så utförlig rekryteringsprocess som på företag X. Företag Y 

däremot analyserar och utvärderar en potentiell medarbetare i taget vilket enligt oss inte 

bara gör processen tidsineffektivt utan gör det också svårt att jämföra den potentiella 

medarbetaren med andra ansökande.  
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Intervjuer används i de flesta företagens rekryteringsprocesser menar Lindelöw 

Danielsson (2003). Även Holmström menade att det bästa sättet för att  komma fram till 

vilken typ av person och dennes egenskaper som ska anställas för jobbet är genom en 

intervju. Detta ger också en bättre bild av personen då rekryterarna får ett personligt 

möte vilket både vi och intervjupersonerna är överens om. Holmström menar också att 

genom flera olika intervjuer med den som söker jobbet så kan rekryterarna få en klarare 

bild av den ansökande, personens värderingar och om de värderingarna passar in i 

organisationen. Vi anser dock att det finns en risk med att bara förlita sig till intervjuer i 

uttydandet av ansökandes värderingar eftersom ansökande i större grad kan förbereda 

sig på en intervju, genom att säga vad företaget vill höra, jämfört med att deltaga i 

övningar och uppgifter.  Hallén (2005) nämner också hur viktigt det är med 

intervjutekniken och förberedelserna inför en intervju. En intervju som inte är så väl 

genomtänkt ökar risken för felrekryteringar. Lindelöw Danielsson (2003) pratar om att 

det går att göra olika typer av arbetstest för att se om den som söker jobbet är lämpad 

för arbetsuppgifterna. Holmström berättade bland annat att företag X brukade jobba 

med olika former av arbetstest beroende till vilken tjänst de sökte och beroende på 

vilken person de ville rekrytera till företaget. Ahrnborg Swenson (1997) betonar också 

hur viktigt det är med förberedelse inför intervjun och att lämna personligt tyckande så 

som fördomar utanför rekryteringsprocessen. Konradsson på företag Y pratade om att 

rekryteringen ofta sker genom kontakter då det känns tryggast att ha förkunskaper om 

de personer som ska anställas och att den personen som är referens inte vill visa på 

dåligt omdöme, därför tror Konradsson mycket på rekrytering via kontakter. Persson 

pratar om att de i företag Y också brukar formulera en kravspecifikationen för att sedan 

kontakta rekryteringsfirmor. Framförallt till tjänster högre upp i hierarkin än ”golvet”. 

Hallén (2005) menar att en kravspecifikation bör finnas med under varje 

rekryteringsprocess. Persson förklarar att för företag Y är det extra viktigt att använda 

sig utav kravspecifikation när de ska anställa tjänstemän. Anledningen till detta är att 

rekryteringsfirmor oftast redan besitter en databas med potentiella medarbetare vilket 

gör att det blir lättare för rekryteringsfirman att matcha sina potentiella arbetstagare med 

företag Y:s kravspecifikation. Detta är effektivt och en snabb rekryteringsprocess för 

företag Y, menar Persson. 
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5.2 Introduktion 

Holmström berättar att hen fick gå en utbildning när hen hade börjat på företaget som 

handlade om företagets värdegrunder. Detta pågick under en heldag där hen även fick 

lära sig värdegrunderna i företag X. Englund (1999) förklarar hur viktigt det är med 

introduktionen för den nyanställde, men även för företaget i sig. Det handlar om att se 

hur den nyanställde passar in i gruppdynamiken. I företag X berättade Matsson också att 

de nyanställda under introduktionen får lära sig om företaget och dess historia för att få 

en bättre bild av företagets värderingar och kultur. Det är dock inte alltid som 

introduktionen är så bra eller passar den nyanställde. Så var det i företag Y. Där kände 

Persson att hen inte alls var nöjd med introduktionens tillvägagångssätt. Det var alldeles 

för dålig information till de nyanställda, enligt Persson. Elg (2009) skriver att det är 

viktigt att den anställde ska känna sig trygg på arbetsplatsen. Detta går ihop med att den 

anställde passar in i företaget. Vi tror att det är ett ömsesidigt beslutstagande från både 

företaget och den som söker jobbet att känna att deras värderingar och tänk passar ihop 

med varandra. För oavsett vilket företaget är eller hur kompetent den ansökande är så 

bör de dela liknande tankar och värderingar för att kunna ha ett bra samarbete på 

arbetsplatsen i framtiden. 

 

5.3 Avgörande faktorer 

Enligt Malmström prioriterar företag X personligheten före kompetens och erfarenheter 

hos de ansökande. Matsson och Holmström menade att erfarenheter och kompetens inte 

ses förbi helt hos den ansökande, men att företag X utvärderar och analyserar 

personligheten mer noggrannt. Malmström lade till att det först och främst gäller när 

företaget rekryterar medarbetare till tjänster på golvet och lägre ner i hierarkin. När 

tjänster högre upp i hierarkin ska tillsättas har kompetens och erfarenheter lika stor 

betydelse som personligheten. Lindelöw Danielsson (2003) berättar hur viktigt det är att 

få rätt person till rätt tjänst genom att använda sig av en bra kompetensmodell.Vi tolkar 

det som att företag måste veta vilka typer av människor de söker och avser rekrytera till 

företaget. Den största delen av det består i att utvärdera och analysera de ansökande, 

något som vi vill poängtera att företag X gör mycket noggrant och metodiskt. Företag Y 

förefaller inte ha en tydlig kravspecifikation utan verkar vara mer intresserade av att 

anställa människor som kommer överens med de övriga på företaget. Det är något som 

äventyrar effektiviteten och kompetensen i företag Y enligt oss, men det bidrar dock 

enligt oss till en bättre sammanhållning på företaget vilket indirekt kan innebära en höjd 
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effektivitet. Vi påstår dock att det är en riskfaktor. Det sättet som företag X arbetar för 

att rekrytera människor vilka passar in i organisationen är konsekvent och effektivt 

enligt oss.  

 

 

 

5.4 Nepotism 

Det råder delade meningar och uppfattningar om svågerpolitik. Vissa menar att det är 

bra medans andra anser det vara dåligt. Jaskiewicz m.fl. (2013) är en av de som ställer 

sig själv den frågan. I företag Y har de inte något emot att anställa medarbetare som 

redan har släktförhållanden på företaget. Snarare tvärtom så är det många på företag Y 

som är släkt med varandra. Persson menar att det ger en trygghet att veta vad det är för 

människor som företaget anställer och att det bidrar till en familjär känsla på företaget 

som får alla att trivas. Detta är något som Martinsson håller med eftersom hen anser att 

företag Y har en familjekänsla där alla bryr sig om alla. Vi fick intrycket av att det som 

Martinsson nämnde har viss substans då alla medarbetare vi mötte på företag Y hälsade 

på oss under vår vistelse där trots att ingen kände oss. Jaskiewicz m.fl. (2013) berättar 

att det finns en överhängande risk för att de ansökande som inte har släkt redan 

anställda i ett företag inte blir anställda på de företag som ofta rekryterar via kontakter 

och så kallad nepotism. Det är något vi tycker kan leda till problem för ett sådant 

företag genom dålig publicitet och ett dåligt rykte bland arbetssökande. Samtidigt kan vi 

förstå betydelsen för företag att rekrytera människor vilka redan anställda på företaget 

känner personligen för att kunna behålla en viss trygghet och kultur på företaget. Vi 

anser att kontaker är ett kraftfullt verktyg för framförallt den arbetssökande. Pålitliga 

referenser som rekommenderar en person förefaller göra större intryck än ett välskrivet 

CV. Med pålitlig referens menar vi att den personen som rekommenderar en 

arbetssökande bör ha ett gott anseende hos sin arbetsgivare och även uppfattas ha en 

god förmåga att bedöma andra människor. Vi anser, precis som Persson på företag Y, 

att ingen medarbetare medvetet skulle gå i god för en arbetssökande som inte har 

kompetensen eller förmågan att utföra tillfredsställande insatser på arbetsplatsen. Detta 

på grund av att det skulle skada personens anseende. Vi tror inte heller att företag som 

rekryterar skulle anställa människor som rekomenderats av anställda vilka inte är 

pålitliga i sig eller själva duktiga på sitt arbete. Det finns självklart en risk för 

felbedömningar hos anställda på grund av bristfällig kompetens om vilka kvaliteter som 
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behövs på just deras arbetsplats. Det skulle till exempel kunna te sig som så att den 

rekommenderade personen har goda kvaliteter som dock inte passar in på företaget i 

fråga. Därför bör rekrytering ansvaras av människor med kompetens i ämnet. 

 
 
5.5 Företagskulturen 
Enligt figur 4 grundar sig en företagskultur i fyra delar: värderingar i kärnan av figuren, 

ritualer i ett lager utanför, hjältar i ytterligare ett lager utanför och sedan symboler i det 

yttersta lagret. Vi kan koppla symboler till vad intervjupersonerna berättade om företag 

X. Till exempel sa Holmström att alla anställda på företaget bär likadana kläder och att 

det på företaget är ett öppet kontorslandskap, samt att på väggarna i fikarummen hänger 

tavlor med slagord och de olika värderingar som företaget står för. Det kopplar vi till 

symboler enligt figur 4 för företag X:s kultur. Detta eftersom det är faktorer som kan ses 

med blotta ögat och symboliserar en del av företagets kultur. Ingen av 

intervjupersonerna från företag Y sa något som kan härledas till symboler enligt figur 4. 

Persson sa under intervjun att företag Y inte tror på stora anslagstavlor på väggarna utan 

de tror på ständig kommunikation i stället. Från intervjuerna fick vi känslan att de 

anställda på företag X var mer medvetna om sitt företags kultur och värderingar och hur 

företaget tydligt använde sig av olika element för att bevisa detta. Till exempel 

symboler enligt figur 4.  Mattson från företag X och Martinsson från företag Y berättade 

båda att de fick ”symboler” i form av häften om respektive företags värderingar och 

policys när de började sin anställning. Martinsson sa dock att hen hade läst igenom 

häftet ganska snabbt och kunde därav inte nämna något konkret från det. Konradsson på 

samma företag nämnde att ingen uppföljning görs om de anställda verkligen läst och lärt 

sig något från häftet. Mattson på företag X sa dock att hen förväntas av sin chef förstå 

och komma ihåg det häftet. Mot denna bakgrund tolkar vi det som att företag X arbetar 

hårdare med att de anställda ska förstå företagets värderingar än vad företag Y gör. 

Trots att båda företagen egentligen gör samma sak när de delar ut häftet är det som att 

företag X gör det med en stark förväntan att de anställda faktiskt tar in och lär sig vad 

företaget står för medan företag Y gör det som en formalitet som egentligen inte betyder 

något. Detta anser vi kan vara en bidragande faktor till att de intervjuade på företag X 

verkar vara mer upplysta och pålästa om sitt företags värderingar och policys än vad de 

intervjuade på företag Y är.  
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I lagret innanför symboler finns hjältar, enligt figur 4. Hjältar är förebilder, till exempel 

chefer som föregår med gott exempel eller någon som funnits på företaget tidigare. 

Malmström berättade för oss att nyanställda får lära sig mycket om grundaren till 

företag X då många kunder är intresserade av den personen och brukar ställa frågor. Vi 

tolkar det som att företaget är starkt förknippat med grundaren och att denne därför kan 

anses vara en hjälte enligt figur 4. Allt som företag X står för är vad grundaren står för, 

enligt oss. Detta gör hen till en intressant hjälte eftersom personen inte är närvarande 

vid arbetsplatsen men fortfarande har en stark påverkan på företagets kultur i form av en 

förebild. Konradsson beskrev företag Y:s kultur som en familjär kultur eftersom 

företaget tidigare varit ett småbolag. Även Klasson beskrev företag Y som ett familjärt 

företag även om det expanderat på senare år. Vi fick inga konkreta exempel på hjältar i 

organisationen. Persson talade om ett stort personligt ansvar för prestationer på 

arbetsplatsen. Vi tolkar det som att varje medarbetare ska vara sin egen hjälte på 

företaget. Även i delen om hjältar enligt figur 4 kan vi se tydliga skillnader mellan 

företag X och Y. De anställda på företag X förefaller vara mer medvetna om företagets 

kultur och värderingar genom att ha grundaren som en hjälte och förebild.  

 

Den tredje grunden i en företagskultur enligt figur 4 är ritualer, eller förenklat beskrivet 

arbetssättet. Detta är den del av de fyra som ligger närmast kärnan; värderingarna. De 

intervjuade på företag Y talade mycket om egna prestationer och att ta egna beslut 

beroende på situationen. Persson sa att det viktigaste är att kunden blir nöjd och att de 

anställda tar personligt ansvar för att sina prestationer är tillfredsställande för kunden. 

Vi tolkar det som att företaget inte tillämpar kärnvärderingar i det direkta 

handlingssättet för att göra kunderna nöjda utan de ser hellre varje situation som unik 

som varje medarbetare har ansvar över för att tillfredsställa kunden. Persson sa att en av 

företagets värderingar är att kunden alltid är viktigast och att arbetssättet därför alltid 

bör anpassas för att göra kunden nöjd. Hen sa också att de flesta situationer är unika och 

därför är det upp till var och en av medarbetarna att ta personligt ansvar för att deras 

prestationer genomsyras av värderingen att kunden är viktigast. Det tolkar vi som att 

företaget ser på varje situation som unik och att det inte finns ett bästa sätt för varje 

uppgift. Därför måste de anställda hela tiden utvärdera situationen och ta egna initiativ 

för att tillgodose kunden.  

Malmström på företag X berättade att företaget är mycket kundorienterat och att 

arbetssättet är tydligt. Holmström sa att personalen på företaget alltid arbetar för 
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kunden. Malmström berättade att hen alltid känner sig trygg i arbetssättet då hen har 

företagets värdegrunder att luta sig tillbaka emot vid osäkerheter. Malmström ansåg att 

tydliga riktlinjer i arbetssättet är något som alla företag borde ha.  

Vi anser att i arbetssättet så liknar företag X och Y varandra då de båda verkar arbeta 

mot att alltid tillfredsställa kunden, även om det ibland innebär att de anställda får lägga 

in en extra insats eller töja på gränserna för vad företaget förespråkar i arbetssättet. 

Detta faktum gör det dock tydligt att arbetssättet är anpassat efter värderingen om att 

kunden är viktigaste för båda företagen.  

 

Kärnan i figur 4 är värderingarna. Malmström, Holmström och Lindström pratade alla 

tre om att allt företag X gör är för kunden. Malmström diskuterade också att företag X 

värderar medarbetarna med motivationen att om medarbetarna växer och blir bättre så 

kommer även kunden bli nöjdare och på så sätt växer företaget. Persson på företag Y sa 

att kunden är viktigast och att det går ihop med deras andra värderingar om personligt 

ansvar för prestationer.  

Vi anser att båda företaget har olika värderingar som slutligen leder fram till en 

gemensam huvudvärdering om att kunden är viktigast och att allt företagen gör är för 

kunden. Alla de intervjuade är eniga om att sina företag alltid arbetar för att kunden ska 

vara nöjd, vilket är kärnvärderingen. De intervjuade på företag X förefaller dock vara 

mer medvetna om hur hela företaget arbetar och fungerar i helhet för att följa 

värderingarna.  

 

5.6 Kritik mot kultur och värderingar 

Grey (2009) menar att styra genom kultur handlar om att eliminera de syften hos 

individer och organisationen som motverkar varandra. Ett sätt att göra detta är att 

rekrytera människor som verkar mottagbara för den kultur som finns på företaget. Detta 

kan vi härleda till företag X:s rekryteringsprocess där de sökande får gå igenom ett antal 

olika stadier under observation av de som ansvarar för rekryteringsprocessen. 

Malmström sa att hen tror att det beror på att företaget vill kunna se så många olika 

sidor av de sökandes personlighet som möjligt. Detta tror vi är för att företaget ska se 

vem som är mest mottaglig för deras kultur och deras arbetssätt. Detta behöver 

nödvändigtvis inte vara en dålig sak bara för att Grey (2009) ser kultur som en 

omformning av människor. Vi anser att både företaget och de sökande vinner fördelar 

av en noggrann rekryteringsprocess där företag X utvärderar varenda sökande ut i 
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fingerspetsarna. Lindström anser att rekryteringsprocessen är ett bra sätt att värna om 

företag X:s kultur genom att säkerställa att de människor som kommer in i 

organisationen förstår företagets värderingar. Lindström menade dock att en sådan 

rekryteringsprocess kan hindra mångfald och nya tankesätt. Det är något som vi håller 

med om. Antagligen är också företag X medvetna om detta och vill att det ska vara så. 

Företaget tillämpar enligt oss ett utstuderat arbetssätt som följer deras värderingar och 

de är egentligen inte intresserade av de ansökande som tänker annorlunda. Följaktligen 

har företaget en stark integritet och tänker inte ändra på sig. Holmström beskrev 

introduktionen på företaget som en hjärntvätt ibland, men att det var både positivt och 

negativt. Det beror enligt oss på att Holmströms tankesätt och värderingar skiljer sig lite 

från företagets. Hen har varit anställd där i en månad och är följaktligen inte helt 

inskolad i företagets arbetssätt och tankesätt. Vår konklusion är dock att Holmström tids 

nog kommer att vänjas in mer och mer i företagets värderingar och kultur snarare än att 

hen har någon chans att sätta sitt avtryck på företaget. Grey (2009) nämner att kultur 

uppstår på ett företag när människorna i det tänker och handlar på ett liknande sätt. 

Lindström sa under intervjun att vem hen än möter på företaget så känner Lindström ett 

relationsmässigt band till den personen, att de tänker likadant och att de vill samma 

saker. Lindström nämnde att hen även kan känna det bandet till nyanställda. Vi anser att 

det är ett bevis på företagets rekryteringsprocess är väl fungerande avseende deras 

förmåga att rekrytera människor som tycker och tänker lika som företaget. Mattson 

nämnde under intervjun att företag X har en stark image och att de flesta människor som 

söker till företaget vet redan mycket om deras värderingar. Så redan där har det skett en 

slags urvalsprocess, men det går in på ämnet om employer branding vilket är något som 

vi har valt att inte fokusera på i denna rapport. Det är däremot värt att nämnas snabbt 

här, enligt oss. Om företag X har en extremt noggrann rekryteringsprocess där de 

observerar de anställda ut i fingerspetsarna så vill vi påstå att företag Y har en mer 

otydlig process. Företag Y frågar enligt Persson runt på företaget om de anställda har 

några kontakter som söker jobb när en tjänst på golvet behöver fyllas. Enligt Persson 

skulle de anställda inte gå i god för någon som de inte tror passar in på företaget. Detta 

anser vi är riskabelt då det finns risk för att anställda väljer att försöka hjälpa en kontakt 

som är arbetslös istället för att se till företagets bästa. Konradsson nämnde att de på 

företag Y försöker matcha värderingar hos den sökande med företaget men att det inte 

läggs betydande vikt vid det. Eftersom individen kan lära sig kulturen och värderingarna 

senare. Grey (2009) menar att en kultur, med värderingar, är något ett företag är, inte 
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har. Vi håller med om detta och anser att företag Y:s kultur blir formad mer och mer 

efter de som anställs via interna kontakter. På företag X anställs enbart de individer som 

anses mest lämpade efter deras rigorösa observationer och utvärderingar. Detta tror vi 

bidrar till att kulturen och värderingarna kommer att vara precis det företaget vill och 

står för. På företag Y tror vi därför att företagets kultur utgörs av de anställdas 

sammanlagda individuella egenskaper eftersom företaget rekryterar som de gör. Persson 

sa att företag Y söker medarbetare med olika kvalitéer än de som redan finns på 

arbetsplatsen. Det anser vi kan bidra till en mer splittrad organisation i fråga om 

värderingar. Vi anser att företag Y lider av många brister i sitt rekryteringsarbete i fråga 

om att anställa medarbetare med samma värderingar som företaget. Vi tolkar det som att 

företaget inte försöker analysera värderingar hos de ansökande då företag Y inte arbetar 

aktivt med sina egna värderingar i rekryteringsarbetet. Persson sa till oss på intervjun att 

hen vill hellre se medarbetare som passar in i gemenskapen på arbetsplatsen än att 

försöka få dem att efterleva ”tomma ord” (värderingar) på ett papper. Det går ihop med 

vad Konradsson sa om att företag Y enbart delar ut det där häftet med nedskrivna 

värderingar och fina figurer som ingen av de anställda ändå verkar läsa eller ta till sig. 

Vi vill inte påstå att företag Y har en dålig styrning, tvärtom, företaget presterar bra 

resultat och växer hela tiden enligt Persson. Vi kan dock inte se deras arbete med att 

försöka rekrytera människor med samma värderingar som företaget som lyckat. Det kan 

antagligen i någon mån bero på att företag Y inte verkar anse värderingsstyrning som en 

viktig del av företagets kultur.  

Hofstede, Hofstede och Minkov (2010) menar att nedskrivna värderingar på papper ofta 

är ett önsketänkande om hur företaget ska vara. Dessutom är det enligt författarna i 

slutändan ett bristfälligt försök att styra medarbetarna i företaget. Vi relaterar det till vad 

Persson och Konradsson sa under respektive intervjuer om att företag Y delar ut ett 

häfte innehållande företagets värderingar vid anställningars ingående. Även Martinsson 

på företag Y berättade att hen fick häftet i början av sin anställning, men kunde dock 

inte citera något ur det. Konradsson sa dessutom att företag Y inte gör en uppföljning 

för att kontrollera om de anställda läst och tagit åt sig av häftet. Det tolkar vi som ett 

exempel på ett bristfälligt försök att styra företag Y med innehållslösa ord i ett papper 

som delas ut till de anställda. Vi anser, precis som Hofstede, Hofstede och Minkov 

(2010), att den ledning som avser styra ett företag med hjälp av värderingar och kultur 

borde göra så via sina handlingar och beteenden. Detta istället för att dela ut ett häfte 

som egentligen enbart förvirrar medarbetarna om fallet skulle vara så att företagets 
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handlingar talar ett språk och enkäten innehållande ”värderingarna” säger något annat. 

Även Grey (2009) nämnde att kultur visas i vad företag gör och vad det är istället för att 

kultur skulle vara något som företaget äger, till exempel i form av en noggrant 

sammanställd pappersbunt. Vi vill avsluta detta stycke med citatet ”företag bör låta sina 

handlingar stå för talandet”. 

Enligt Jackson och Carter (2007) anser postmodernisterna att en gemensam kultur med 

gemensamma värderingar inte kan finnas i ett företag eller en organisation. Detta 

eftersom att alla människor är helt unika på grund av kombinationer mellan faktorer så 

som ålder, kön, etnicitet, religion, personlig uppväxt, erfarenheter etc. Det 

postmodernismen försöker säga är att alla människor är unika och att dem därför med 

största sannolikhet kommer uppfatta exakt samma situationer, värderingar och 

handlingar med mera på vitt skilda sätt. Det är något som enligt Jackson & Carter 

(2007) anses av postmodernisterna som avgörande faktorer för att framgångsrik 

värderingsstyrning inte är möjlig. Vi tar avstånd från vad postmodernismen anser om 

ämnet men vi tycker att det är värt att nämna i rapporten ändå. Postmodernismen har, 

enligt oss, rätt i att alla människor är olika och tolkar olika på grund av ett flertalet 

personliga faktorer. Enligt oss utgör dock inte detta en omöjlighet för företag och 

organisationer att styra via värderingar och framförallt att lyckas anställa människor 

med samma värderingar. Vi anser att värderingsladdade ord så som till exempel 

”engagemang” och ”kreativitet” antagligen får olika människor att tänka på olika saker, 

vilket kan härledas till ett postmodernistisk synsätt. Men när ett företag vet vad 

engagemang och kreativitet betyder för just det företaget så vet de också vad de ska leta 

efter i potentiella medarbetare. Just därför anser vi att det är möjligt att rekrytera 

medarbetare som har samma värderingar som företaget. Enligt oss kan företag genom 

en väl utformad rekryteringsprocess och ett kompetent rekryteringsteam urskilja vilka 

potentiella medarbetare som matchar företagets värderingar och kultur. Detta genom till 

exempel många olika rekryteringsmoment som blottlägger majoriteten av de personliga 

karaktärsdragen hos de ansökande, likt företag X:s process. Vi anser, precis som 

Holmström, Lindström och Malmström sa under sina respektive intervjuer, att företag 

X:s rekryteringsprocess har som syfte att ”utsätta” de ansökande för en rad olika 

moment i rekryteringsprocessen för att rekryteringsteamet ska kunna observera och 

analysera de ansökande så noggrant som möjligt. Att prata om värderingar är en sak och 

att agera efter värderingar är en annan sak, enligt oss. Om en ansökande under en 

intervju säger alla de rätta orden, ur rekryterarnas synvinkel, om vilka värderingar denne 
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har etc så är det en sak. Enligt oss kan det till och med vara ett spel för galleriet och ett 

enkelt försök att bli anställd genom att nämna några ord som rekryterarna antas 

uppskatta. Vi anser att rekryterarna kan få en bättre och mer ärlig av de ansökande bild 

genom att sätta ansökande personer i situationer där de tvingas låta sina handlingar stå 

för talandet. Detta eftersom det enligt oss är svårare som ansökande att manipulera sina 

handlingar än att manipulera vad som denne tänkt säga under en intervju. Vi anser dock 

inte att företag bör välja bort intervjuer totalt i rekryteringsprocessen eftersom att 

intervjuer enligt Eriksson-Zettequist och Arhne (2011) är en vital del i 

rekryteringsprocessen. Därför anser vi att det är en bra idé för företag att komplettera 

intervjuerna med situationer som sättes den ansökande i arbete. Ett problem med 

gruppövningar är att det krävs mer än en ansökande person för att kunna genomföra 

momentet och på så sätt förmå jämföra de ansökande med varandra. En annan viktig 

aspekt angående gruppövningarna är att de inte bör innehålla för många ansökande 

samtidigt, då vissa personer helt enkelt inte skulle få en chans att visa sig själva 

tillräckligt mycket för en rättvis och noggrann analys av rekryterarna.  
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6 Slutsats och diskussion 
 
Den slutsatsen vi dragit av företagens metod att utläsa och analysera värderingar hos de 

ansökande i rekryteringen pekar på att det är handlingssätt och personlighet som 

uppmärksammas i rekryteringsprocessen. Det sker på olika sätt i de två undersökta 

företagen. Även om företag X för ett samtal om värderingar redan under intervjuer i 

rekryteringsprocessen så drar vi slutsatsen att det är andra faktorer som ofta blir 

avgörande för vem som anställs. Till exempel hur de ansökande hanterar olika 

situationer som de försätts i under företag X:s rekryteringsprocess. De ansökande får 

som tidigare nämnt genomgå gruppövningar där de tillsammans ska lösa problem. De 

observeras i processen och där lyser de personliga värderingarna igenom och de som 

ansvarar för rekryteringen kan då se huruvida de sökandes profiler matchar 

organisationen eller ej. På företag Y är det till exempel mycket vanligt att de sökande 

får träffa det potentiella arbetsteamet. Då märker de ansvariga för rekryteringen hur de 

skulle fungera i arbetsteamet och hur de beter sig i gruppen redan från start, enligt 

Persson. Vi anser dock att detta är en någorlunda tveksam metod att se hur väl en 

potentiell medarbetare passar in eftersom det förefaller naturligt att bete sig på ett visst 

sätt (artigt, formellt) inför nya människor. Det gäller alltså både den potentiella 

medarbetaren och arbetsteamet. Det vore antagligen ett bättre alternativ att utsätta den 

ansökande för något slags test som kan relateras till arbetsplatsens arbetssätt. Företag X 

är ett föredömligt exempel för detta då de kombinerade gruppövningar med snabbt 

skiftande uppgifter. Något som enligt Holmström speglar arbetssättet på företaget. 

Därigenom kunde rekryterarna enligt oss göra en bedömning som faktiskt är  aktuell för 

arbetsplatsen.  

För att en rekryterare ska kunna förstå och bedöma en människas värderingar menar vi 

att de ansökande behöver ställas inför oförberedda situationer där dem måste agera 

genom ett ställningstagande. Först då anser vi att värderingarna verkligen kan visa sig. 

Genom att enbart sitta och prata om värderingar kommer inte de djupt rotade 

värderingarna till ytan eftersom en intervjuad person riskerar säga vad denne tror att 

rekryteraren vill höra istället för att själv uttala sina inre tankar och åsikter.  

Vi anser att intervjuer är en given del i rekryteringsprocessen och det är i intervjustadiet 

som viktiga delar som till exempel personliga erfarenheter kommer fram. Under 

intervjun kan de som ansvarar för rekryteringen stämma av huruvida den arbetssökande 

matchar den formella kravprofil som har tagits fram.  
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Men för att verkligen kunna matcha värderingar menar vi att det bästa sättet är att sätta 

de arbetssökande i spontana situationer som kan relateras till det aktuella företagets 

arbetssätt. Det kan exempelvis vara genom olika grupparbeten så som företag X arbetar 

eller att träffa det framtida arbetsteamet som företag Y gör, vilket vi i och för sig inte 

skulle rekomendera av tidigare nämnda själ. Dessa situationer är svåra förbereda sig 

inför utan istället kan rekryteraren se hur den arbetssökande beter sig spontant. En 

anställningsintervju går att förbereda sig på innan men när en arbetssökande hamnar i en 

spontan situation som kräver ett ställningstagande anser vi att de kommer agera utefter 

sina grundvärderingar, förutsatt att de blir tvungna att göra det. Annars är det sannolikt 

att de ansökande förblir neutrala så länge som det går.  

För att kunna utvärdera och observera värderingar hos ansökande borde arbetstester inte 

enbart omfatta ett aktuellt arbetssätt för företaget. Arbetstesterna borde även innefatta 

ett eller flera ställningstaganden som är värderingsladdade i den bemärkelsen att varje 

val indirekt representerar olika värderingar. De olika valen, eller ställningstaganden, 

behöver inte vara ”fel” utan bara en fråga om vad en ansökande anser är rätt.  

En annan förutsättning för att lyckas rekrytera medarbetare med samma värderingar 

som företaget är att de som ansvarar för rekryteringen själva är totalt införstådda med 

företagets värderingar och vad de söker hos en potentiell medarbetare.  

Vi upplevde att företag X arbetade aktivt med värderingar i sin rekryteringsprocess för 

att matcha de ansökandes värderingar med företagets. Däremot upplevde vi inte att 

företag Y gjorde det eller ansåg det som viktigt för dem. Respondenterna från företag X 

var alla eniga om att företaget har en stark kultur med tydliga värderingar som delas av i 

stort sett alla på företaget. Vi anser därför att företag X utgör en bra grund för en 

slutsats om hur företag kan utforma sin rekryteringsprocess för att rekrytera 

medarbetare med samma värderingar som företaget.  

 

6.1 Besvarande av syfte och problemformulering 

Syftet med denna rapport var att undersöka hur företag kan utforma sitt 

rekryteringsarbete för att anställa människor med samma värderingar som företaget.  

Vi valde att försöka uppnå detta syfte med en frågeställning: 

Hur kan företag utforma sin rekryteringsprocess för att rekrytera de kandidater med 

samma värderingar som företaget? 

Vi har kommit fram till att företag som avser rekrytera medarbetare med samma 

värderingar som företaget bör kombinera flera olika moment i rekryteringsprocessen. 
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Detta för att kunna observera så många sidor av den ansökande som möjligt. Exempel 

på beståndsdelar kan vara enskilda intervjuer, gruppintervjuer, gruppövningar och 

enskilda övningar. Det viktigaste är inte att utforma intervjuerna och övningarna enligt 

en bästa praxis utan att anpassa dem efter det rekryterande företagets preferenser. Det 

kan företag göra genom att själva ställa sig frågan vad som är viktigast för dem och vad 

de vill få ut av just den medarbetare som ska rekryteras till den vakanta tjänsten. Vi 

anser att det är essentiellt att delar av rekryteringsprocessen utformas på ett sådant sätt 

som de ansökande inte kan förbereda sig inför, till exempel gruppövningar. Detta för att 

kunna observera de ansökande när dem agerar spontant och efter sina egna värderingar. 

Vidare anser vi att arbetstest bör spegla arbetssättet på det rekryterande företaget. Detta 

borde kunna genomföras med fördel om arbetstestet i någon mån utsätter de ansökande 

för värderingsladdade ställningstaganden som beskrivet tidigare i detta kapitel.  

 

6.2 Avslutande tankar och reflektioner 

Vi anser att denna rapport om värderingar och rekrytering är tidsenlig. Även om det 

finns mycket forskning kring rekrytering och kultur sedan tidigare är det ändå ett 

populärt och aktuellt ämne inom näringslivet. Employer branding och talent 

management är två begrepp som vi inte har berört men som handlar om hur företag kan 

hitta rätt kompetens på arbetsmarknaden. Vi anser att vår rapport bidrar på det sätt att vi 

hittat en gren inom ämnet som är relativt outforskad. Att koppla ihop företagets 

värderingar med rekryteringsprocessen för att matcha anser vi kan underlätta för företag 

som vill rekrytera medarbetare med samma värderingar som företaget.  

 

Det är viktigt att komma ihåg att i den här rapporten har vi undersökt hur potentiella 

medarbetares värderingar kan matchas med företagets värderingar. Vi har inte diskuterat 

betydelsen av vilka konsekvenser det kan få när företag rekryterar individer med 

matchande värderingar. Att en organisation har medarbetare med liknande värderingar 

och en stark kultur kan vara både positivt och negativt. Det ställningstagandet vi har 

tagit i den här rapporten är att en organisation kan ha en gemensam kultur. Vi har alltså 

tagit avstånd från post-modernismens resonemang kring kultur- och värderingsstyrning.   
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6.3 Förslag på ytterligare forskning 

Som tidigare nämnt har vi drivit resonemang kring rekryteringsprocessen och hur den 

sammankopplas med företags värderingar och kultur. Vidare anser vi att det finns 

forskningsmöjligheter kring själva processen och vilka situationer som är lämpligast att 

arrangera för de arbetssökande. Vi har diskuterat att det är lämpligt att sätta 

arbetsökande i spontana situationer som kräver ställningstagande, och det finns 

möjlighet att utveckla det resonemanget. Det borde till exempel finnas 

rekryteringsmoment som är bättre lämpade för vissa typer av företag och olika 

branscher.   

Studien kan även göras om med ett annorlunda teoretiskt ställningstagande vilket 

antagligen hade lett till alternativa tendenser. Genom det post-modernistiska synsättet 

hade man kunnat få andra svar än de som presenterats.  
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VI 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

 

Bakgrund 

Vad arbetar du med och vilken roll har du i organisationen? 

Hur länge har du varit anställd? 

Hur ser organisationen ut sammanfattat? 

Hur många anställda är ni på företaget? 

 

Rekrytering 

Hur ser företagets rekryteringsprocess ut? 

Vilka ansvarar för rekryteringen? 

Hur ser introduktionen ut? 

Hur värderar företaget personliga egenskaper kontra erfarenhet/kompetens? 

Vad är de mest avgörande faktorerna för om en person får jobbet eller inte? 

 

Värderingar 

Hur skulle du beskriva er företagskultur? 

Vilka värderingar har företaget? 

Hur arbetar företaget med dessa? 

Använder företaget dessa i sin rekrytering? Hur? 

Kan det finnas brister i att arbeta med värderingar på detta sätt? 

 


