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Abstract 

 The purpose with this study is to achieve a deeper knowledge and understanding for the 

perceived importance of using a Person-Organization fit in recruitment. The study also aims 

to investigate a possible existing organizational culture in an industrial company, and how 

concistent this culture seems to be throughout the organization. The authors have also tried to 

gain knowledge on how new employees are indroduced into this culture. The results are based 

on three group interviews with operational personnel, interviews with two persons from the 

manegerial group, and interviews with two recruitment firms. The results indicate that a 

Person-Organization fit is perceived to be important when it comes to some basic values. 

However, different personalities are more desirable within the investigated organization 

concerning recruits. Results also indicate that the socialization process, rather than an applied 

Person-Organization fit, might have a larger significance for a perceived congruence between 

personal and organizational values.  
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Sammanfattning 

 Syftet med uppsatsen är att försöka få en inblick i hur viktigt det anses vara att en 

nyanställd ”matchar” en organisation i form av personlighet och värderingar, snarare än att 

denne besitter rätt yrkeskunskaper. Syftet är även att utreda om det finns en existerande 

organisationskultur på ett industriföretag, samt hur genomgående denna kultur verkar vara. 

Avslutningsvis har författarna försökt utreda hur nya medarbetare socialiseras in i den 

undersökta organisationens kultur. Resultaten är baserade på tre gruppintervjuer med operativ 

personal, intervjuer med två personer från organisationens ledningsgrupp, samt intervjuer med 

två olika rekryteringsföretag. Resultaten pekar på att en ”match” med organisationen upplevs 

vara viktig när det gäller grundläggande värderingar, men att olika personligheter uppskattas 

mer än lika egenskaper hos nyanställda. Resultaten tyder även på att socialiseringsprocessen 

kan ha en större betydelse för en upplevd samstämmighet med organisationen, än vad en 

tillämpad P-O- fit vid rekryteringen kan tänkas bidra till.  

 

Nyckelord: ”Person-Organization fit”, Rekrytering, Organisationskultur, Socialisering 
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En Levande Organisation: En Studie om Rekrytering och Organisationskultur 

 

 Att anställa fel person - eller om man vänder på det - att som arbetssökande vända sig 

till fel företag - kan resultera i att prestationen på arbetsplatsen sjunker på grund av bristande 

kompetens (Hunter & Schmidt, 1998), samt att individen väljer att lämna organisationen på 

grund av en bristande arbetstillfredsställelse som följer av en upplevelse att inte smälta in i 

företaget (Cable, Aiman- Smith & Edwards, 2000). Prien (1992) beskriver felaktiga 

uttagningar som förödande för organisationen. Liukkonen (1989, s. 35), å andra sidan menar 

att personalomsättning även kan stå den anställde dyrt, då byten från ett bra arbete till ett 

mindre bra ibland sker enbart för att undvika problem på arbetsplatsen. Således verkar det 

vara av vikt att hitta en balans mellan hur attraktiv individen är för företaget och hur attraktiv 

organisationen är för individen. Derous (2007)  menar att urval av personal är en 

tvåvägsprocess och att organisationer tillsätter potentiella anställda lika mycket som de 

arbetssökande söker sig till organisationen de vill arbeta inom.  

 Två ansatser som används i urvalsprocesser i syfte att anställa ”rätt” person är Person – 

Job fit (P-J- fit) och Person – Organization fit (P-O- fit). Dessa begrepp handlar å ena sidan 

om att ”matcha” en person med vad själva yrket kräver och å andra sidan om att ”matcha” en 

individs värderingar med existerande värderingar inom en organisation (Carless, 2005). Det 

sistnämnda handlar således om en ”match” med organisationskulturen.  Tidigare forskning 

har varit inriktad på i vilken utsträckning en upplevd P-O- fit gör företaget attraktivt för 

individen (Schneider, Goldstein & Smith, 1995) samt vilken betydelse denna upplevda ”fit” 

har för individens vilja att stanna kvar i organisationen (Cable & Parsons, 2001; Chatman, 

1989; 1991). Andra studier indikerar att graden av upplevd P-O- fit har en betydelse för 

socialiseringsprocessens utfall vid nyanställningar (Cable & Parsons, 2001; Chatman, 1991; 

Stier, 2010; Taormina, 1994), samt vilket engagemang och lojalitet individen skapar gentemot 

organisationen (Fullagar, McCoy & Shull, 1992; Meyer & Allen, 1997; Wiener, 1982).   

 Sammanfattningsvis pekar forskning på att en samstämmighet mellan personliga 

värderingar och organisationens värderingar kan vara fördelaktig för arbetstillfredsställelse, 

engagemang och för socialiseringsprocessens utfall. Vad som framgår i tidigare forskning är 

att detta studerats mest på tjänstemannanivå. Subkulturer inom företag verkar enligt 

genomgången forskning inte vara i lika stort fokus. Hur genomgående en organisationskultur 

är, då det existerar ett flertal grupper inom en och samma organisation, kan därför vara 

intressant att studera. 

 Vilka egenskaper organisationer bör ta hänsyn till för att uppnå en god P-O- fit verkar 

det än så länge saknas tillräcklig kunskap kring. Bör fokus ligga på likvärdiga eller 

kompletterande egenskaper hos nya medarbetare?  

 Även socialiseringsprocessens roll i en upplevd samstämmighet med organisationen är 

något som författarna anser vara viktigt att fortsätta utreda. 

 

 Utifrån tidigare forskning har ett intresse bildats kring organisationskulturer, 

subkulturer, samt hur en organisationskultur har betydelse för vilka individer som rekryteras 

in i organisationen. Hur nyrekryterade individer socialiseras in i en organisations kultur är 

även en intressant aspekt att undersöka. Författarna har med hänsyn till det valda 

studieområdet valt att undersöka ett industriföretag på organisationsnivå och gruppnivå. En 

kvalitativ ansats har utförts i syfte att kunna identifiera nya eventuella infallsvinklar kring P-

O- fit. Då särskilt på grund av att de flesta studier på ämnet genomförts via 

surveyundersökningar. Ett industriföretag undersöktes då det gav en möjlighet att studera 

både en huvudkultur och eventuella subkulturer. Detta innebar även möjligheten att lyckas 

identifiera hur pass genomgående organisationskulturen verkar vara från ledning ner till 

anställda i produktion. 
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Syftet med uppsatsen är att skapa en större förståelse för organisationskulturer och dess 

subkulturer, samt att undersöka hur genomgående en organisationskultur är på ett 

industriföretag. Syftet är även att utreda hur viktigt man anser en P-O- fit vara vid 

nyanställningar, vilka egenskaper som prioriteras hos nyanställda samt hur nyanställda 

introduceras i den kultur som råder på företaget. 

 Fokus genom uppsatsen kommer således att ligga på Person-Organization fit och utifrån 

detta fokus och uppsatsens syfte har följande övergripande frågeställningar formulerats:  

 

o I vilken utsträckning tar man hänsyn till P-O- fit vid nyrekryteringar? 

o Hur genomgående är organisationskulturen i den undersökta organisationen? 

o Hur socialiseras nya medarbetare in i organisationen?  

 

Rekrytering och Organisationskultur 
 Rekryteringsarbetet innebär en rad olika steg. Arbetsanalys, det vill säga ett klargörande 

av vad företaget förväntar sig av den nyanställde, utgör det första steget. Andra steget innebär 

att formulera en kravspecifikation, det vill säga de mål som finns för urvalsarbetet och krav 

som ställs på den nyanställde. Steg nummer tre innebär själva sökningen, det vill säga hur 

man som företag når ut till rätt arbetssökande. Efter detta steg börjar urvalsarbetet, där alltså 

rätt person slutligen ska väljas inför anställningen (Prien, 1992). Det är följaktligen främst i 

detta steg en P-O- fit rent praktiskt kan tillämpas. 

 

Urvalsarbetet 

 Urvalsarbetet, som är det steg där personer ska bedömas inför tjänsten, är en viktig del 

för att rekryteringen ska bli lyckad. Ett möte mellan arbetsgivare och en potentiell 

arbetstagare genom intervjuer förekommer oftast innan ett beslut om anställning fattas. 

Anställningsintervjun är också en av de populäraste urvalsmetoderna inom rekrytering för att 

få ett intryck av vem personen är och hur personen skulle passa in på arbetsplatsen (Fellinger, 

2002; Posthuma, Morgeson & Campion, 2002).  

 Fellinger (2002) hävdar att intervjun är en bra urvalsmetod, under förutsättning att den 

utförs på rätt sätt. Fellinger beskriver ett antal fallgropar som kan uppstå vid intervjuer. Dessa 

benämns som haloeffekten, djävulseffekten, likhetseffekten och kontrastfel. Sammantaget 

handlar dessa fallgropar om en personlig bedömning av kandidaten där intervjuaren skattar 

högre på individer som motsvarar de egna värderingarna. Rent spekulativt skulle dessa 

fallgropar endast fungera som hinder om de sker på individnivå, det vill säga att göra 

bedömningen utifrån personliga värderingar. Om det här med ”likhet” ses utifrån ett 

organisationellt perspektiv så pekar nämligen mycket forskning på att en överensstämmelse 

mellan en individs personliga värderingar och värderingarna i en organisation (Person - 

Organization fit) leder till både arbetstillfredsställelse och till att individen väljer att stanna 

kvar i organisationen (Chatman, 1991; Schneider, Goldstein & Smith, 1995). Värderingar kan 

emellertid tyckas vara ett svårfångat koncept i förhållande till mer konkreta aspekter som 

faktisk yrkesmässig kunskap, vilket ligger i fokus vid Person – Job fit. Därmed blir begreppet 

Person – Organization fit en tämligen abstrakt aspekt. Värderingar och grundläggande 

antaganden som påverkansfaktorer för beteenden inom en organisation har inom forskning 

benämnts som organisationens ”kultur” (Schein, 1990). För att bringa klarhet i vad man tar 

hänsyn till vid användandet av P-O- fit har författarna därför valt att ge en beskrivning av vad 

organisationskultur är. 
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Organisationskultur 

 Det tycks vara svårt att nå en enad definition kring fenomenet ”kultur” inom 

organisationer (Denison, 1996; Lok, Westwood & Crawford, 2005; Stier, 2010; Wolvén, 

2000). Gregory (1983) menar att kultur verkar handla om delade värderingar, eftersom 

människor interagerar som om det vore så. Walsh and Ungson (1991) menar att dessa 

individuella värderingar, uppfattningar och antaganden är svåra att avslöja.  

 Schein (1990) använder sig av olika nivåer för att observera och förklara 

organisationskultur. Med begreppet nivå menas i vilken grad kulturen går att observera.  

 Nivå ett, vilken också utgör den mest observerbara nivån, kallar han för artefakter. När 

en person anländer som besökare till en organisation kan denne se och känna av dessa 

artefakter. Det kan exempelvis handla om sättet människor tilltalar varandra, klädsel och 

känslomässig intensitet. Dessa artefakter menar Schein kan vara svåra att tolka korrekt.  

 Nivå två utgörs av gemensamma värden hos medlemmar i en organisation, där värde 

kännetecknar något positivt. Värden, normer, ideologier och organisationens filosofi hör till 

de gemensamma värdena. 

 Scheins tredje nivå utgör grundläggande antaganden. Detta betraktas som 

organisationens sanning och det som tas för givet. För att nå denna nivå krävs en mer 

djupgående observation av organisationen. När man väl förstått några av dessa antaganden, 

blir det lättare att tolka de underliggande avsikterna och artefakter man observerar. (Schein, 

1990). 

 Hofstede (1990, ref. i Alvesson och Sveningsson, 2008) har en föreställning om 

kulturdefinition som delvis skiljer sig från den Schein (1990) presenterar. Några aspekter som 

nämns av Hofstede är att kultur är något historiskt som uppstår och vidareförs via traditioner 

och vanor. Vidare menar han att kultur är trögt och svårföränderligt, då människor tenderar att 

klamra sig fast vid sina uppfattningar, värderingar och vanor. Han menar även att kultur är 

något socialt konstruerat, delat av människor i en grupp och därmed finns det olika kulturer i 

olika grupper. Kultur är enligt Hofstede kännetecknat av värderingar och sätt att tänka, 

snarare än att det är konkret och synligt. Därmed blir kultur något svårfångat och svårmätt 

som bäst kan fångas upp genom kvalitativa metoder. 

 

Sammanfattningsvis kan organisationskultur definieras på följande sätt: 

 

”Ett mönster av grundläggande antaganden som delas av medlemmarna i en grupp och 

som dessa har lärt sig när de löst sina problem med extern anpassning och intern 

integration och som har fungerat tillräckligt bra för att betraktas som giltiga, och därför 

bör läras ut till nyanställda som det riktiga sättet att uppfatta, tänka och känna i relation 

till sådana problem” (Schein och Van Maanen, 1979; Schein, 1990) 

 

 Subkulturer. Om hänsyn tas till teorier som beskriver organisationskultur som något 

socialt konstruerat (Hofstede, 1990, ref. i Alvesson och Sveningsson, 2008) samt tanken kring 

kultur som delade värderingar (Denison, 1996; Schein, 1990), så behöver alltså inte 

organisationen i sig vara den enda grupp som existerar inom ett företag.  

 Schein (1990) menar att det måste säkerställas att en viss grupp människor haft 

tillräcklig stabilitet och gemensam historia för att en kultur ska ha möjlighet att ta form. Detta 

då kultur sägs vara något en grupp människor lär sig över en tidsperiod för gruppens 

överlevnad i en extern miljö, och intern integration. I en organisation kan det alltså 

förekomma många grupper som nått en fristående gemensam utveckling och därför bildat 

egna kulturer, så kallade subkulturer (Schein och Van Maanen, 1979; Schein, 1990). 

 Lok, Westwood och Crawford (2005) har kopplat Scheins (1990) kulturnivåer inom 

organisationen till graden av individens lojalitet gentemot organisationen. I undersökningen 
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jämfördes förhållandet mellan lojalitet och organisationskultur, samt förhållandet mellan 

lojalitet och subkultur. Resultat visade att subkulturen hade högre inverkan på individens 

lojalitet än vad organisationens huvudkultur hade. Ett par svagheter som anges med studien är 

att den gjorts vid ett enda tillfälle, att den fokuserar på ett begränsat antal dimensioner, samt 

att studien vänder sig till en specifik typ av organisation och därmed bör det bli svårt att 

generalisera resultatet. 

 

Person – Organization fit  

 P-O- fit har framställs som ”perceptionen av den arbetssökandes ’match’ mellan 

individuella värderingar, behov och mål i förhållande till de som finns inom organisationen” 

(Carless, 2005, s. 422).  Ytterligare en definition ges av Chatman (1989). Hon beskriver en P-

O- fit som ”En överensstämmelse mellan mönster av organisationsvärderingar och mönster av 

individuella värderingar” (s, 339). 

 I en metaanalysstudie gjord av Kristof - Brown, Zimmerman och Johnson (2005) fann 

man bland annat stöd för att en god P-J- fit resulterade i fler fasta anställningar. Dock 

tenderade en P-O- fit att ha större inflytande på om individen valde att lämna eller stanna kvar 

i organisationen. Därför har P-O- fit blivit en intressant aspekt för rekryteringsarbetet. 

 För att kunna tillämpa och mäta P-O- fit i rekryteringssammanhang måste en tydlig 

operationalisering fastställas. Piasentin och Chapman (2006) menar att en sådan 

operationalisering till viss del saknas, delvis på grund av de olika synsätt som finns angående 

hur en ”fit” skapas. Två av de olika synsätt som i tidigare forskning har diskuterats benämns 

som Supplementary fit och Complementary fit. Dessa synsätt kommer att presenteras nedan. 

 

 Supplementary fit och Complementary fit. En uppfattning av begreppet P-O- fit, som 

identifierats genom Piasentin och Chapman’s (2006) granskning av tidigare forskning, är 

Supplementary fit. Detta innebär att personen ”matchas” med organisationen i form av 

likartade karaktärsdrag som de existerande inom organisationen. Motsatsen till Supplementary 

fit har kommit att kallas för Complementary fit. Här sker en ”match” istället genom att tillsätta 

en person med kompletterande egenskaper som saknas i organisationen. 

 Resultaten av Piasentin och Chapmans sammanställning visade att den mest använda 

aspekten var Supplementary fit, medan endast en studie reflekterade ett fokus på 

Complementary fit.   

 Att matcha en person med liknande karaktärsdrag verkar enligt tidigare forskning vara 

fördelaktigt för att en individ ska uppleva en organisation som attraktiv samt uppleva 

arbetstillfredsställelse och stanna kvar i organisationen (Chatman, 1989; 1991; Judge & 

Cable, 1997; O’Reilly, Chatman & Caldwell, 1991; Piasentin & Chapman, 2006; Schneider et 

al., 1995; Vancouver & Schmitt, 1991). Kristof – Brown, Barrick och Stevens (2005) fann, å 

andra sidan, resultat som tyder på att en olikhet snarare än en likhet ibland kan vara att 

föredra. De fann i en studie att medlemmar i team verkar vara mer dragna till sin grupp då 

medlemmarna besatt olika personlighetsegenskaper. Det bör dock understrykas att studien 

främst fokuserade på personlighetsdimensionen extraversion. 

 Piasentin och Chapman (2006) beskriver även variationer i forskning när det gäller vilka 

kriterier som används för att mäta P-O- fit. Av de kriterier som identifierades var två av dessa 

mest förekomna.  Författarna kommer vidare att lägga fokus på dessa kriterier som utgör 

värderingar och personlighet.  

   

 Värderingar eller Personlighet? Det förekommer oenighet rörande vad man bör ta 

hänsyn till när det gäller värderingar eller personlighet hos individen. 
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 Resultat från Piasentin och Chapmans (2006) sammanställning av tidigare forskning 

visade att en kongruens mellan värderingar är det mest förekomna kriteriet för att bedöma 

graden av P-O- fit.  

  Chatman (1991) menar att värderingar är en bra grund för att uppskatta P-O- fit då dessa 

tenderar att vara bestående både för individ och organisation. Detta påstående baseras på en 

longitudinell studie av Chatman (1991) där en jämförelse mellan försökspersonernas 

värderingar med de existerande i organisationen genomfördes. Studien avsåg att mäta graden 

av arbetstillfredsställelse hos den anställde, samt viljan att stanna kvar i organisationen genom 

att använda sig av P-O- fit inriktat på en kongruens av värderingar. Resultaten visade att de 

nyanställda, vars värderingar matchade organisationens, var mer tillfredsställda och tenderade 

att stanna kvar längre i organisationen.   

 Ryan och Kristof-Brown (2003) menar å andra sidan att en ”fit” mellan individens 

personlighet och organisationen bör vara i fokus vid användandet av P-O- fit. Detta påstående 

baseras på Ryan och Kristof-Brown’s syn på personlighet som något bestående och mer 

oföränderligt än värderingar. De menar vidare att personlighet är extra viktigt att lägga fokus 

på när det kommer till användandet av Complementary fit. Diskussioner inom forskning har 

kretsat kring att homogenitet i en grupp kan bidra till individuell tillfredsställelse, men att det 

å andra sidan kan bidra till nackdelar för organisationens utveckling (Schneider, Smith & 

Goldstein 2000; Ryan & Kristof-Brown, 2003). Vad man bör titta på i fråga om likvärdiga 

eller kompletterande karaktärsdrag hos individen, samt om fokus bör ligga på värderingar 

eller på individens personlighet, är således en intressant fråga. 

 

 P-O- fit och Socialiseringsprocessen. Socialiseringsprocessen är en företeelse som 

beskrivs vara väsentlig i relation till P-O- fit (Cable & Parsons, 2001; Chatman, 1991; 

Reichers, 1987; Taormina, 1994). 

 Schein och Van Maanen (1979) menar att bibehållandet av en kultur kräver att den förs 

över till nytillkomna individer. Nya medlemmar medför alltid en potential till förändring, 

exempelvis genom att ifrågasätta gamla antaganden om hur arbetet skall utföras, sakna 

kännedom om accepterade uppfattningar, eller misstycka till den ideologi som accepterats av 

mer erfarna medlemmar. Denna socialiseringsprocess definieras i organisationssammanhang 

av Schein och Van Maanen (1979) som ”Den process där individen anammar och förstår de 

värderingar, sociala kunskaper och förmågor som är nödvändiga för individen i förloppet att 

anta sig en roll och ett medlemskap i organisationen” (s. 3). Kärnan i denna beskrivning är 

således att försöka förklara hur innefattande värderingar, attityder och föreställningar förs 

vidare och tolkas från anställda till nyanställda. 

 Chatman (1991) menar att P-O- fit handlar om ”hur en persons beteende och attityder 

påverkas, då denne tillsammans med sina egna värderingar exponeras för en ny organisations 

värderingar” (s. 459). Med denna beskrivning menar Chatman att själva ”exponeringen” sker 

först under socialiseringsprocessen då individens beteende och attityder utvecklas antingen i 

linje med organisationen eller tvärtom. Chatman (1991) presenterar resultat från en studie som 

indikerar att P-O fit kan skapas dels genom rekryteringen, det vill säga vem den anställde är 

när denna introduceras i organisationen, och dels av hur den nyanställdes värderingar, 

attityder och beteenden påverkas av andra medlemmar under socialiseringsprocessen.

 Vidare visade Chatmans (1991) studie att ett fokus på P-O- fit i urvalsarbetet redan 

innan anställning hade ett signifikant samband med hur lätt individen socialiserades in i 

företaget. Å andra sidan visade resultaten att oavsett om en P-O- fit användes eller inte under 

urvalsprocessen, så förändrades den nyanställdes värderingar efter ett års tid.  

Därför kan frågan ställas om den upplevda kongruensen av värderingar beror på en 

tillämpning av P-O- fit under rekryteringen eller om det snarare handlar om en fungerande 

socialiseringsprocess. 
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 Organisationella socialiseringstaktiker avser hur en persons anpassning till en ny roll 

struktureras för denne av andra i organisationen (Van Maanen, 1978, ref. i Schein & Van 

Maanen, 1979). Dessa taktiker kan vara medvetet valda, exempelvis genom krav på 

uppträning eller omedvetet valda, av organisationens ledning och anställda. Cable och Parsons 

(2001) föreslår att socialiseringstaktiker bör ha effekt på den nyanställdes subjektiva 

perception av hur denne smälter in i och ”matchar” organisationen. Särskilda 

socialiseringstaktiker bör även, mer än andra, resultera i en positiv förändring av de 

nyanställdas värderingar. Med en positiv förändring menas att de individuella värderingarna 

förändras i linje med de existerande värderingarna i organisationen (Ibid.). Forskning visar att 

nyanställda som går igenom en interaktion med andra medlemmar, en så kallad seriell taktik, 

var av vikt för en positiv upplevelse av P-O- fit hos de nyanställda samt för individens 

anpassning till organisationen (Cable & Parsons, 2001; Jones, 1986). Denna taktik kan 

exempelvis involvera en handledare som den nyanställde kan vända sig till under 

introduktionsfasen (Schein & Van Maanen, 1979). En studie av Fullagar, McCoy och Shull 

(1992) pekar på att socialiseringsprocessen och ”handledaren” för den nyanställde är viktiga 

påverkansfaktorer för attityd gentemot organisationen. I synnerhet visade sig handledarens 

personliga omtanke om den nye medlemmen vara av särskild vikt för utvecklandet av en 

positiv attityd och ett engagemang gentemot organisationen. Andra viktiga personlighetsdrag 

hos handledaren visade sig vara förmågan till att inspirera och uppmuntra samt att visa 

respekt. Dessa resultat pekar på att handledaren spelar en central roll i 

socialiseringsprocessen. Studien av Fullagar et al. (1992) visade att nöjdhet med 

inlärningsperioden hade störst samband med graden av lojalitet och attityder gentemot arbetet. 

Fullagar och Barley (1986, ref. i Fullagar et al, 1992) fann att en positivt upplevd 

socialiseringsprocess under första året i organisationen, är de som uppvisar högst grad av 

lojalitet mot organisationen. Detta kan även kopplas till resultaten i Chatman’s (1991) studie 

där hon fann att det första året i en organisation hade störst inverkan på ifall individers 

värderingar förändrades i riktning med de inom organisationen. 

 Ett fokus på en effektiv socialiseringsprocess verkar sammanfattningsvis, enligt flera 

studier, vara positivt för individens arbetstillfredsställelse och identifikation med 

organisationen (Chatman, 1991; Fullagar et al., 1992; Reichers, 1987; Taormina, 1994). Hur 

effektiv denna process blir verkar även kunna påverkas av i vilken utsträckning P-O- fit 

används under urvalet (Chatman, 1991), men även av vilken slags socialiseringstaktik som 

används under introduktionsfasen (Schein & Van Maanen, 1979; Jones, 1986; Cable & 

Parsons, 2001). 

 

 P-O- fit och Engagemang. Forskning tyder på att en P-O- fit har betydelse för vilket 

engagemang individen utvecklar gentemot organisationen (O’Reilly, Chatman och Caldwell, 

1991). Buchanan (1974, ref. i Wiener, 1982, s. 418) definierar engagemang som ”En delad, 

affektiv anknytning till mål och värderingar i en organisation, till en individs roll i relation till 

mål och värderingar och till organisationen som sådan bortsett från organisationens 

instrumentella värde”. 

 Wiener (1982) menar att en identifikation med värderingar har betydelse för graden av 

engagemang och fortsätter med att belysa P-O- fit som en viktig aspekt vid nyrekrytering. 

Detta har av Wiener kallats för en commitment-orienterad rekrytering. 

 Huvudkomponenten i engagemang gentemot organisationen anses vara lojalitet 

(Fullagar, McCoy & Shull, 1992; Meyer & Allen, 1997; Wiener, 1982). Utvecklandet av 

lojalitet gentemot organisationen antas även ha ett samband med i vilken utsträckning 

organisationens värderingar och normer förs över på den nytillkomne. Även Gundlach, 

Achrol och Mentzer (1995) fann resultat som indikerar att sociala normer har ett signifikant 

samband med graden av individuellt engagemang. Därför skulle det kunna ifrågasättas 
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huruvida det är en tillämpad P-O- fit vid rekrytering, eller socialiseringsprocessen, som har 

störst inverkan på individens engagemang. 

 Forskning tyder även på att känslan av delaktighet och organisationens sätt att involvera 

medlemmar kan leda till ett ökat engagemang. När en individs engagemang i en organisation 

ökar, så bör det även leda till att individen trivs och stannar kvar i organisationen (Miller & 

Monge, 1986; Liou, 2008) 

 Meyer och Allen (1997) presenterar en annan infallsvinkel och menar att det en 

organisation har att erbjuda i form av utmanande arbete, interaktion med människor, att få nya 

erfarenheter och att utvecklas som person, möjligtvis skulle kunna leda till ett större 

engagemang.  

  

 Sammanfattningsvis verkar det som att organisationskultur är ett fenomen som är viktig 

att ta hänsyn till trots sin abstrakta natur. Detta då en P-O- fit verkar ha en positiv inverkan på 

individens attityder till arbetet, viljan att stanna kvar i organisationen, hur lätt denne 

socialiseras in i organisationen, samt vilken grad av engagemang och lojalitet individen 

utvecklar gentemot företaget. Å andra sidan verkar det som att vissa socialiseringstaktiker kan 

leda till ökad upplevelse av P-O- fit hos nyanställda, vilket gör det svårt att avgöra om en 

lyckad P-O- fit vid nyanställning underlättar socialiseringsprocessen, eller om det snarare är 

så att en lyckad socialiseringsprocess främjar upplevelsen av P-O- fit. Dock bör det 

understrykas att det är just organisationskulturen som förs över på nyanställda genom 

socialiseringsprocessen. En logisk följd av en tillämpad P-O- fit under rekryteringen skulle 

därför kunna vara att socialiseringsprocessen underlättas. 

 En fråga som också bör läggas mer fokus på är huruvida man bör använda sig av en 

likvärdig ”fit” (supplementary fit) eller en kompletterande ”fit” (complementary fit) vid 

nyanställningar. 

 

Med hänsyn till tidigare forskning kring P-O- fit i urvalsarbetet har följande specificerade 

frågeställningar formulerats av författarna:  

 

o Hur genomgående är organisationskulturen i den undersökta organisationen? 

- Finns det en utvecklad huvudkultur i organisationen? 

- Finns det utvecklade subkulturer i organisationen? 

- Hur skiljer sig eventuella subkulturer från varandra respektive från 

   huvudkulturen? 

 

o I vilken utsträckning tar man hänsyn till P-O- fit vid nyrekryteringar? 

- Skiljer sig den upplevda vikten av P-O- fit mellan anställningsuppdrag gjorda av 

 rekryteringsfirmor, och anställningar som genomförs av organisationen? 

- Hur tillämpas P-O- fit vid nyanställningar i organisationen? 

- Hur viktig anser ledning och anställda att en P-O- fit är?  

- Vilka värderingar, egenskaper och/eller beteenden är önskvärda hos en ny 

   medarbetare i den undersökta organisationen? 

 - Söker organisationen likartade eller kompletterande egenskaper när det gäller  

 att ”matcha” individ med organisation? 

 

o Hur socialiseras nya medarbetare in i organisationen? 

- Finns ett introduktionsprogram för nyanställda? 

- Används särskilda socialiseringstaktiker? 



EN LEVANDE ORGANISATION  11  

 

Metod 

 Författarna kommer i denna metoddel att presentera urval, vilket material som använts 

för undersökningen, procedur och tillvägagångssätt, analysmetod, samt etiskt 

ställningstagande. Slutligen kommer författarna att föra en metoddiskussion. 

 

Författarna valde att genomföra en kvalitativ metod, dels för att majoriteten av studier på 

området P-O- fit har genomförts via surveyundersökningar. Tanken med en kvalitativ metod 

var även att försöka få en mer detaljerad syn på vilken organisationskultur som verkar råda på 

det undersökta företaget, samt att få detaljerade beskrivningar av vad en upplevd P-O- fit är 

och hur detta tillämpas i organisationen. Metodvalet syftade även till att identifiera nya 

infallsvinklar och områden för framtida forskning.  

 

Urval 

 Urvalet bestod dels av intervjuer med två olika personer från två olika 

rekryteringsfirmor. Detta för att få en allmän ökad kunskap kring användandet av P-O- fit vid 

rekryteringar. Dessa intervjuer genomfördes även för att kunna bedöma vilken vikt inhyrda 

rekryteringsfirmor lägger vid P-O- fit i jämförelse med den undersökta organisationen som 

utför nyanställningar på egen hand.  

 I övrigt bestod urvalet av två intervjupersoner från organisationens ledning. Detta för att 

få största möjliga inblick i vad företaget lägger vikt vid i sin rekrytering, men även för att 

kunna identifiera en eventuell huvudkultur. 

 Vidare genomfördes tre olika gruppintervjuer med operativ personal, där urvalet från 

respektive grupp motsvarade ca 50 procent av det totala antalet medlemmar i varje grupp. 

Författarna har med hänsyn till konfidentialitet valt att inte redovisa könsfördelning och antal 

deltagande från varje grupp. 

 De intervjuade anmälde sig frivilligt som deltagande. Gruppintervjuer genomfördes då 

författarna var intresserade av att identifiera eventuella subkulturer och därmed delade 

värderingar av gruppen. Valet att genomföra gruppintervjuer baseras även på att kunna få ut 

så mycket information som möjligt i förhållande till den tidsram som författarna hade till 

förfogande.  

 

Material 

 Vid samtliga intervjutillfällen som hölls på företaget användes en diktafon, med 

intervjupersonernas godkännande. Detta för att underlätta för författarna i efterhand då 

resultat från intervjuerna kodades och analyserades. Anteckningar fördes under samtliga 

intervjuer. 

 Tre olika intervjuguider utformades (Se bilaga 1, 2 och 3). En för rekryteringsfirmorna, 

en för den undersökta organisationens ledning, samt en intervjuguide för gruppintervjuerna. 

Författarna försökte i så stor utsträckning som möjligt använda sig av öppna frågor så som 

”Vad tycker Ni kännetecknar just Er grupp?” och ”Hur ska man bete sig och agera i olika 

situationer?”. Öppna frågor användes för att undvika ledande frågor, samt för att lyckas skapa 

en diskussion kring frågorna. Samtliga intervjuguider var semistrukturerade vilket innebär att 

de förbestämda frågor som formulerats följdes upp av följdfrågor där detta ansågs vara 

nödvändigt. Detta för att inte missa viktig information som hade kunnat ligga bakom hur 

intervjupersonerna svarade. Frågor till ledning och gruppmedlemmar var formulerade utefter 

frågeställningarna som tidigare beskrivits av författarna. Detta innebär således ett fokus på 

temaområden som involverade frågor kring upplevd kultur, hur en samstämmighet med 

organisationen värderas, vad som önskas av nya medarbetare samt hur nya medarbetare 

socialiseras in i organisationen. 
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Procedur och Tillvägagångssätt 

 Intervjuer med rekryteringsfirmorna ägde rum under en förmiddag respektive en 

eftermiddag. Varje intervju tog mellan 45 minuter och en timme att genomföra. 

 Övriga intervjuer ägde rum under en heldag och under arbetstid på det undersökta 

företaget. Den första gruppintervjun genomfördes vid niotiden och den sista runt halv tre på 

eftermiddagen. Intervjuerna varierade tidsmässigt mellan 30 minuter och en timme. Intervjuer 

med ledning hölls på respektive intervjupersons kontor, där de kunde känna sig bekväma och 

stanna kvar i sin professionella roll på arbetsplatsen då svaren gavs.  

 Gruppintervjuerna hölls, med godkännande av ledning och avdelningschef, i ett 

grupprum på arbetsplatsen där inga störande ljud kunde distrahera och där en förhoppning 

fanns att gruppmedlemmarna kunde känna sig trygga att uttrycka sina tankar och åsikter.  

 En presentation av författarna (intervjuledarna), samt syftet med vår undersökning och 

de deltagandes rättigheter inledde samtliga intervjuer. Intervjuledarna försökte under 

intervjuernas gång att skapa en positiv stämning och ett avslappnat klimat. 

Varje intervju spelades in, med ett samtycke från samtliga intervjupersoner, med en diktafon. 

Efter detta transkriberades intervjuerna och kodades efter de övergripande områden och 

frågeställningar som författarna syftade till att undersöka. 

 

Analysmetod 

 Författarna har använt sig av en kvalitativ dataanalys med ett induktivt angreppssätt och 

en utgångspunkt från vad Glaser och Strauss (1967, ref. i Maykut & Morehouse, 1994) 

beskriver som en konstant jämförelsemetod. Detta innebär att författarna har kodat och 

kategoriserat datamaterialet genom en analys av de transkriberade intervjuerna. För att kunna 

placera delar av materialet som är relevant till rätt kategori gjordes en inkludering (regler för 

vad varje kategori innefattar). Relevant information från olika intervjuer jämfördes med 

varandra och intressanta aspekter som rörde sig utanför kategorierna som redan utformats 

bildade en egen kategori. Detta för att senare kunna identifiera mönster mellan kategorierna  

och för att kunna upptäcka nya infallsvinklar som kan ha betydelse för framtida forskning.  

 

Etiskt Ställningstagande 

 Deltagarna informerades om att det inte finns några önskvärda svar och inte heller något 

”rätt” eller ”fel” svar på frågorna. Förutom att detta var ett faktum, så gavs denna information 

även för att förebygga fallgropen social desirability, som innebär att intervjupersonerna 

försöker ge, vad de tror är önskvärda svar, snarare än sanna svar (Mitchell & Jolley, 2010). 

Författarna informerade om att intervjuerna bygger på hög frivillighet. Detta framgick redan 

en tid innan intervjuerna genomfördes då endast deltagare som själva valt att deltaga blev 

intervjuade. Deltagarna blev även informerade om att de när som helt kan avbryta intervjun 

och att de väljer själva om och hur de svarar på intervjufrågorna. Information om att svaren 

inte kommer att användas till något annat än undersökningens syfte gavs. De deltagande 

informerades även om att uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att 

det endast är vi studenter som kommer att behandla svaren. Upplysningar om att resultat inte 

kommer att kopplas till enskilda individer lämnades till de deltagande. Information som skulle 

kunna kopplas till särskilda individer har i största möjliga mån valts bort från 

resultatredovisningen. Detta för att anonymiteten ska bli så stor som möjligt för de 

deltagande. Ett problem med anonymiteten är att gruppdeltagarna frivilligt anmälde ett 

intresse att ställa upp på intervjuerna. Detta intresse rapporterades till ansvarig 

avdelningschef. På grund av detta kan inte anonymiteten försäkras inom organisationen. I 
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denna uppsats kommer dock denna anonymitet att intygas. Författarna var båda närvarande 

vid varje intervju och intervjupersonerna fick information om möjligheten att ställa frågor till 

intervjuledarna (författarna) före, under och efter intervjuerna. Författarnas kontaktuppgifter 

lämnades även ut för att de deltagande skulle kunna kontakta intervjuledarna om frågor skulle 

uppstå. Samtliga upplysningar lämnades verbalt till intervjupersonerna, men även via ett 

informationsbrev där även frågorna som tänkte ställas under intervjuerna var bifogade för den 

deltagande att läsa.  

 Författarna anser därmed att de forskningsetiska principerna informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet samt individskyddskravet har 

uppfyllts. 

 

Metoddiskussion 

 Inledningsvis vill författarna ta upp att en kvalitativ ansats endast innebär en tolkning av 

de svar som sammanställts från intervjuerna. Då tidsramen för uppsatsen har varit för knapp 

för att genomföra intervjuer med hela populationen i respektive grupp på företaget, så blir 

resultatet även svårt att generalisera. Författarna vill även understryka att endast 

dagtidspersonal har intervjuats. Då företaget innefattar personal från tre olika skift blir 

resultaten även på grund av detta svåra att generalisera. 

 Intervjuerna genomfördes på olika tider, det vill säga från tidig morgon till sen 

eftermiddag, vilket bör nämnas då frågorna kanske hade besvarats annorlunda om 

intervjuerna hade genomförts under tre olika dagar vid samma tidpunkter. Detta var dock inte 

möjligt rent tidsmässigt. Svaren kan även ha påverkats av att intervjuerna genomfördes i 

grupp.  Maykut och Morehouse (1994) menar att deltagare, under gruppintervjuer, kan få 

uppfattningen av att vara utsatta för ett experiment. Detta då denna form av intervju, till 

skillnad mot individuella intervjuer, skapar en diskussion mellan deltagare, vilket gör 

intervjuledaren mindre aktiv. Detta menar Maykut och Morehouse kan hindra en 

förtroendeingivande relation mellan intervjuledare och deltagare. Författarna har med detta i 

åtanke försökt skapa en positiv och avslappnad stämning under intervjuerna.  

 Ytterligare en aspekt att diskutera är det faktum att deltagarna som intervjuades frivilligt 

anmälde ett intresse att delta. Detta är å ena sidan positivt ur ett etiskt perspektiv, men å andra 

sidan kan inte författarna uttala sig om vad resterande medlemmar i grupperna anser om 

situationen på företaget.  

 

Resultat 

 Inledande resultat representerar de intervjuer som genomfördes med två 

rekryteringsfirmor. Resultat från intervjuer med ledning och från de genomförda 

gruppintervjuerna kommer därefter att redovisas. Dessa resultat kommer att presenteras dels 

på organisationsnivå (ur ledningens synvinkel) och dels på gruppnivå (ur 

produktionsanställdas synvinkel). 

 

Vem man ska leta efter avgörs av rekryteringsföretag A genom en analys som delas upp i dels 

1) rekryteringsprofil - det vill säga vad individen ska kunna, vilken kompetens som krävs etc. 

- samt 2) urvalsprofil - det vill säga vilket arbetssätt som behövs för att man ska lyckas i 

rollen.  

 Rekryteringsföretag B tar hänsyn till två olika aspekter som innebär dels vad man ”ser”, 

det vill säga vad som exempelvis syns på pappret genom tidigare erfarenhet och kompetenser, 

men också genom vad man ”inte ser”. Detta utgör sådant som exempelvis personlighet och 

hur en individ skulle smälta in i förhållande till företagets värderingar. 

 Vikt läggs alltså både vid en P-J- fit och en P-O- fit vid nyrekryteringar av de 

rekryteringsfirmor som tillfrågats. Rekryteringsföretag B menar att den slutgiltiga 
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bedömningen handlar om en P-O- fit, samt att de flesta uppsägningar handlar om en 

misslyckad P-O- fit, medan rekryteringsföretag A understryker att  ”Resultatet av arbetet är 

ändå det viktigaste i slutänden. Man kan inte bara komma in och vara en bra person för att det 

ska fungera”. 

Rekryteringsfirma A påpekar även att det är viktigt att överväga vad i en P-O- fit som kan bli 

rätt, men även vad i en P-O- fit som kan gå fel. Det understryks även att personlighetsdrag 

och värderingar är något man måste definiera för att det ska bli ett lyckat utfall. Vad betyder 

egentligen flexibel? Vad innebär samarbetsvillig? Olika definitioner kan uppstå beroende på 

grupp och individ. Rekryteringsföretag A menar således att det ändå är en subjektiv 

bedömning oavsett om man vill det eller inte och att man med ett logiskt resonemang försöker 

komma fram till hur framtida prestationer kommer att se ut.  

En svårighet verkar ligga i att hitta en balans mellan tillämpningen av begreppen 

supplementary fit och complementary fit. Ett citat från intervjun med rekryteringsfirma A 

kommer nedan att presenteras för att tydliggöra dilemmat som existerar i förhållande till P-O- 

fit. 

”Den bästa lösningen behöver ju inte vara att tillsätta någon med samma personlighet 

som de andra i gruppen. Ibland kan den bästa lösningen vara en mix av personligheter. 

Men nackdelar finns även med att tillsätta någon som ”bryter mönstret”. Kan bli alla 

sorters reaktioner när dessa mönster bryts (...) Det är ju dubbelbottnat på det sättet att 

dels kunna anpassa till det klimat och den kultur som råder och dels att på något sätt 

kunna tillföra någonting som gör att organisationen utvecklas och växer” 

(Rekryteringsfirma A, 2011-11-15) 
 

Organisationsnivå 

 Författarna har försökt utreda om det finns någon huvudkultur som verkar genomsyra 

den undersökta organisationen. På frågan om det finns särskilda värderingar som genomsyrar 

företaget svarade intervjuperson A ur ledningsgruppen på följande vis:  

 

”När det gäller personalkultur sa kan jag nog säga att det finns en viss kultur där man är 

stolt över sitt arbete som jag tycker lyser igenom bra. Och jag tycker det gäller alla led i 

personalen.  De flesta känner sig ganska stolta över att de har vart här… Jag tror också 

det handlar om att många har vart här i ganska manga år (…) när man pratar med folk så 

verkar det som att… många vill att det ska gå bra. Man är intresserad för hur det går för 

företaget. Och det intresset…, det tycker jag är lite mer påtagligt än vad det har varit på 

andra företag där jag har varit (…) här är det inte så uttalat om vilka värderingar vi har. 

Det är lite mer det här klassiska att ‘det sitter i väggarna’, vi skriver inte ner våra 

värderingar och talar om vad vi står för, men ändå så finns det en kultur där man vill 

göra ett bra jobb och där man är intresserad av företaget”.  

 

På följdfrågan vad intervjupersonen tror att denna stolthet kommer ifrån, menar 

intervjuperson A (fortsättningsvis kommer intervjuperson A att benämnas som IPA) att detta 

kan ha att göra med att individerna varit med och sett företaget växa. IPA säger också att 

stoltheten kan härstamma från att företaget försöker involvera sina anställda.  

Intervjuperson B pratar också om delaktighet som en viktig faktor och säger att ”Om man är 

delaktig i saker och ting… och om man känner att man betyder något… att man är uppskattad. 

Om företaget kan bjuda på det, då får du tillbaka också”.  

 Tre olika huvudvärderingar kunde under intervjuernas gång identifieras och beskrevs 

som något organisationen strävade efter att uppnå hos de anställda. Dessa kommer nedan att 

beskrivas och definieras på de sätt som intervjupersonerna menar att dessa kan uppnås. 
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 Trygghet. För att uppnå en trygghet hos de anställda menar IPA att ett klimat måste 

skapas där de anställda vågar uttrycka sina synpunkter och att ledningen arbetar på att fånga 

upp dessa synpunkter så bra som möjligt. I en strävan efter att de anställda ska uppleva denna 

trygghet anses det vara viktigt att bekräfta de anställda. Både IPA och IPB menar att detta kan 

ske genom sådant som regelbundna medarbetarsamtal. Detta arbetar företaget med idag, men 

de strävar efter att fortsätta utvecklas och bli bättre på dessa punkter.  

 

”Vi har ganska grundmurat att man är kvar här länge. Det är ingen som slutar efter ett år 

eller någonting, utan det är väldigt få som gör det. Och då är det ju… vad kan man 

säga… någon slags trygghet. Det låter alltid dumt att säga så, men det är någon viss 

form utav trygghet som folk värdesätter. Inte trygghet på det sättet att man kan känna sig 

lugn och att man kan sätta sig ner och pusta ut, utan att det är bra runt omkring. Då blir 

människan trygg och är du trygg, ja då utför du ett bra arbete” (IPB, 2011-11-22). 

 

 Respekt. Värderingen respekt handlar enligt ledningen om att respektera sina 

medarbetare och det faktum att alla är olika personligheter. Det handlar även om att vara 

öppen, lyssna på de anställda och respektera andras åsikter, värderingar och tankar.  

 

”Man säger att man ska behandla alla människor lika och… det ska du göra utifrån ett 

rättviseperspektiv… men sen är det ju också så att… vi är olika individer… och man 

måste kanske kunna lyssna på människor och anpassa ledarskapet lite granna och lyssna 

in dig” (IPB, 2011-11-22) 

 

 Engagemang. Att medarbetarna önskas ta ett eget ansvar, samt visa engagemang och 

intresse gentemot företaget, är något som vid upprepade tillfällen nämndes under intervjuerna. 

Detta försöker man skapa och främjas hos de anställda genom delaktighet. Delaktighet 

försöker man uppnå genom att bland annat låta anställda ha direkt kundkontakt. På så vis kan 

den anställde få möjlighet att påverka. 

 IPB menar att delaktigheten har främjats på företaget tack vare att de idag är något färre 

anställda på företaget. Detta innebär att fler personer måste kunna fler saker och att den 

befintliga personalen utvecklas på detta sätt.  

 På frågan angående om och hur en P-O- fit värderas vid nyanställningar menar IPB att 

man tittar på om kompetensen finns i första hand, men via intervjuer med ett fåtal utvalda 

väljs sedan ”rätt” person ut. För att just ”rätt” person ska väljas ut så menar intervjupersonen 

att ”kemin” måste stämma. Här involveras även produktionen i beslutet. Tänkbara kandidater 

får följa med ut i produktion för att visas runt av produktionschef och ibland även för att träffa 

gruppledaren. Företaget försöker involvera så många led som möjligt i beslutet. 

IPB menar vidare att det är näst intill omöjligt att sätta en mall på vad som önskas av en 

individ i form av egenskaper.  

  

”Det här med att sätta hur personer ska vara… det tror jag inte riktigt på. För en mall på 

en människa, det finns inte. Det kan du inte sätta… jag skulle vilja säga att det är nästan 

omöjligt (…). Det är mycket såhär att man känner efter… magkänslan och 

personkemin… om det funkar. Alltså människan är ju rätt bra på att läsa av… vi läser 

rätt bra själva, det får vi inte glömma… vi är jätteduktiga på det” (IPB, 2011-11-22) 
 

Vidare menar IPB att man inte blint kan förlita sig på tester. Företaget har ibland använt 

personlighetstester men slutsatsen har allt som oftast varit att utfallet av testerna har varit 

likvärdigt med de intryck som skapats under intervjuer. Däremot är organisationen noga med 

att träffa ansökande flera gånger innan anställning.  
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 Även IPA menar att organisationen är öppna för alla individer och att olikhet är ett 

måste för att föra organisationen framåt. Det verkar alltså inte finnas några utskrivna 

egenskaper och värderingar att ta hänsyn till när nya personer tillsätts. 
 

”Det är ju bra om det kommer in folk som har andra typer utav värderingar också… Jag 

menar, en organisation är ju alltid levande så värderingarna förändras ju också… även 

om man inte tänker på det. (…) Men sen är det ju klart att… de här ‘okej-

normerna’…som att man respekterar varandra… de ska man ju inte kompromissa med. 

Men det är ju ett måste med att komplettera varandra. Jag menar… vi kan ju inte sitta 

trettio pers i ett rum och tycka likadant, det går ju inte…då blir det ju ingen dynamik i 

företaget” (IPA, 2011-11-22) 

 

När det gäller introduktionsprogram och sådant som bidrar till att den nyanställde socialiseras 

in i företaget, så verkar det mestadels handla om fysiska aspekter och allmän information. Det 

nämns att man som ny medarbetare presenteras för övriga anställda. I övrigt pratar IPB om 

säkerhetsinformation, arbetskläder och övrigt som måste genomgås av den nyanställde.  

 

Gruppnivå 

 

 Grupp A. I grupp A kunde intervjuledarna urskilja en stolthet hos de anställda över att 

arbeta på det undersökta företaget. Här förklarades öppenhet, eget ansvar och ”att hjälpas åt” 

vara extra värderat av gruppen. Dessa kommer nedan att beskrivas på det sätt 

intervjupersonerna beskrivit dem. 

 Att vara öppen innebär i grupp A att man är ärlig och säger vad man tycker och tänker i 

arbetet. Man bör inte hålla inne med åsikter och inte vara långsint när det gäller missförstånd. 

Öppenhet involverar även att kunna prata om allt med varandra. Både motgångar och 

medgångar på både det arbetsmässiga och privata planet. Denna öppenhet menar 

gruppmedlemmarna har utvecklat en gemenskap i gruppen. 

En gruppmedlem menar att ”Alla är typ… kompisar… vi är ju liksom mer än bara 

jobbarkompisar om man säger så” medan nästa svarar ”Ja, det är vi ju verkligen. Det är väl en 

stor del till att vi är kvar här, alla… År efter år”. 

 Att ta ett eget ansvar innebär för grupp A att man tar ansvar för sitt arbete och inte låter 

andra få stå för arbetet. Det innebär också att man tar egna initiativ, visar ett intresse för 

arbetet och en ”vilja” att arbeta. 

 Intervjupersonerna i grupp A understryker att de hjälper varandra när det behövs. Detta 

innebär att man hjälps åt med arbetsuppgifter om de egna arbetsuppgifterna är avklarade, samt 

att man löser saker i gruppen om problem uppstår.  

 Gruppen menar att det är viktigt att uppleva både en P-O- fit och en P-J- fit. Två 

gruppmedlemmar menar att: 

  

”Det är ju lite bägge delarna egentligen, jag menar… bara komma och träffa sina vänner 

på ett jobb, det går ju inte, utan… man måste ju ha lite intresse för vad man gör och 

känna liksom att ’det här blev ju bra!’… Så det är ju viktigt… att man har något att 

sträva mot hela tiden”  

 

”Ja, så att man verkligen får tänka lite… att det blir något nytt liksom så att det blir en 

utmaning… och att man löser det liksom… då är det roligt… att man får växa lite”. 

 

Samtidigt menar gruppen att det är viktigt att smälta in och dela samma värderingar. En 

gruppmedlem uttrycker sig på följande vis om dennes tid i en annan grupp: 
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”Jag kunde ju inte deras rutiner liksom… sen gjorde de lite så att ‘jag gör mitt och du 

gör ditt’ och det tycker inte jag är roligt. För alltså, är det någon som är färdig med en 

grej, ja då kan man ju hjälpa den andra liksom… Så gör ju vi här, vi hjälper ju varandra 

liksom” 

 

När det gäller önskvärda egenskaper hos nya medarbetare så verkar det som att grupp A 

föredrar kompletterande egenskaper. En gruppmedlem menar att ”Sen är vi ju inte jättelika 

heller… eller… vi är väl lika, men alla är ju olika som personer om man säger så… fast det är 

väl det som gör att det går ihop kanske”. 

Således verkar inte olika personligheter vara ett problem. Däremot menar gruppen att 

grundvärderingarna öppenhet, att ta eget ansvar och att hjälpas åt är värderingar som nya 

medarbetare bör dela för att kunna smälta in i gruppen. Att vara ödmjuk, som ny medarbetare 

nämns även av gruppmedlemmarna som en viktig aspekt. En medlem säger att ”för sin egen 

skull så ska man kanske inte ta för sig allt för mycket på en gång… och liksom… bara stolpa 

in och… liksom ‘det här kan jag’… utan man ska ju liksom vara ödmjuk på något vis” 

 En ömsesidighet mellan befintliga och nya anställda beskrivs vara viktigt. Med detta 

menar gruppen att det handlar om att ”ge och ta”. Man måste försöka från båda håll för att en 

lyckad socialiseringsprocess ska äga rum.  

 Det verkar även vara viktigt med ”placeringar” för att en gruppkänsla med samhörighet 

ska kunna skapas. Med placeringar menar författarna fysiska aspekter som ”avstånd” och 

”rum”. Gruppen tar ett flertal gånger upp vikten av att sitta i samma ”rum” vid lunchtid och 

val av placering i dessa ”rum”. En gruppmedlem menar att ”Vissa sätter sig längst bak, 

automatiskt… sitter där och vill inte…”. En annan håller med och säger att ”Vissa är lite… 

för sig själva… de äter inte här i pausrummet, utan… mer i matsalen…”.  

 När det gäller att socialiseras in i gruppen så menar intervjupersonerna att då tid finns 

tillgänglig, så får nyanställda och extrapersonal gå bredvid någon som de kan vända sig till 

under upplärningsperioden. Tid verkar alltså vara ett hinder för att denna ”bredvidgång” ska 

kunna äga rum. En introduktion sker oftast under en dag där den nyanställde ”lärs upp”. En av 

gruppmedlemmarna menar nya medarbetare kan vara blyga i början, men tillslut sker det 

naturligt att de ”är med i gruppen”.  

 Extraanställda verkar enligt gruppen vara problematiskt i vissa fall. Dels på grund av 

tidsbristen till att hinna lära upp extraarbetare, men även på grund av att engagemanget brister 

hos vissa extraanställda. 
 

 Grupp B. Ett eget ansvar, ett initiativtagande och att hjälpa varandra verkar vara viktiga 

värderingar som genomsyrar gruppen. En gruppmedlem uttrycker sig på följande vis när 

frågan om det finns särskilda värderingar i gruppen ställs: ”Det är väl att… vi försöker väl 

hjälpas åt, men nu är ju gruppen så pass liten så… ibland kan det vara väldigt svårt att hinna 

med och hjälpa. Och folk måste vara väldigt självgående för att det ska funka optimalt”.  

 Även grupp B betonar att ett eget ansvar är viktigt. Då gruppen innehåller få 

medlemmar är det extra viktigt att man tar ansvar för sitt eget arbete och inte låter andra stå 

för allt arbete. Fåtalet medarbetare nämns som en komplikation i vissa sammanhang. En 

intervjuperson menar att det inträffade mer fritidsaktiviteter utanför arbetet förr, när de var 

fler medarbetare i gruppen. Denne menar att ett lugnare arbetstempo och fler medarbetare 

hade gynnat sammanhållningen i gruppen.  

 En P-J- fit upplevs av grupp B vara viktigast i ett arbete. Att vara skicklig i sitt yrke och 

kunna sina arbetssysslor är första prioritering medan att ”passa in” klassas som sekundärt för 

gruppen.  
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En intervjuperson menar att ett initiativtagande är viktigt hos nya medarbetare. Med 

detta menar gruppmedlemmarna att den nyanställde bör visa nyfikenhet och fråga saker kring 

arbetet, samt att man ska vara engagerad och våga ”ta tag” i arbetet.  

Intervjupersonen menar att detta kan bli svårt när extraanställda tillsätts temporärt i 

gruppen. Dessa måste introduceras och läras upp för en kort period och på grund av den 

belastning som finns i en grupp med ett fåtal personer, så kan detta skapa en extra belastning.  

 En intervjuperson menar att när nya personer tillsätts i gruppen så är det viktigt att ett 

socialt initiativ kommer från båda håll. Det beskrivs vara viktigt att ”ge och ta” som 

nyanställd. Gruppen pratar även om ”rum” på liknande sätt som grupp A. En gruppmedlem 

uttrycker sig såhär angående en nyanställd: ”Ja, X har ju tagit för sig lite i alla sammanhang… 

även i fikarummet då… en del är ju liksom blyga och så, men… det är ju inte X”.  

 Då tid finns får nya medarbetare ”gå bredvid” en fastanställd som visar hur saker 

fungerar. I den här fasen försöker den fastanställde även ta reda på vad det är för person, samt 

försöker få in denne i gruppen. Tid till detta är dock svårt att avsätta.  

 

 Grupp C. Att hjälpas åt, att visa ett engagemang och ärlighet var betonade värderingar i 

grupp C. En gruppmedlem uttryckte sig på följande sätt: ”Jaa… Jag tror att vi hjälps åt ganska 

mycket… Om man har problem så… den som kan hjälper ju den. Om man är klar med sina 

maskiner så går man ju och hjälper där man kan vara till nytta då”. 

 Att hjälpas åt innebär även att man ställer upp för varandra rent tidsmässigt. Uttrycket 

”Att vara flexibel” nämns i sammanhanget och då syftas detta till rent tidsmässiga aspekter. 

Exempel på detta kan vara att ställa upp på företagets villkor när det behövs övertid, samt att 

kunna byta arbetstider med kollegor om detta skulle vara nödvändigt. 

 Gruppmedlemmarna är också måna om att de flesta ska kunna varandras arbetsuppgifter 

så att de lättare kan bidra med hjälp om detta behövs. De försöker vara engagerade i arbetet 

och ta ansvar både för sitt eget arbete och hjälpa till med andra medlemmars uppgifter om det 

behövs. Gruppmedlemmarna försöker även att ta bort ”statusstämpeln” på vissa 

arbetsuppgifter genom att se alla arbetsuppgifter som lika viktiga för slutprodukten.  

 Engagemang innebär för grupp C att man visar ett intresse för arbetet och att det finns 

en ”vilja” att genomföra arbetet på ett bra sätt. Ett engagemang innebär också att man ”ser vad 

som behöver göras”, tar ett ansvar och inte låter saker bli ogjorda tills någon säger ifrån.  

 En intervjuperson menar att det är viktigt att ”känna sig ansvarig” för att kunna ta ett 

ansvar. Denne menar att företaget är skickliga på att involvera anställda och få dem att känna 

sig delaktiga.  
 

”Alltså på något sätt om man ska kunna ställa krav så måste man ju få folk att vara 

delaktiga. Annars är det ju svårt att få folk att ta ansvar för saker som man inte får vara 

delaktig i. Är man delaktig i någonting så tar man ju ansvar för det… då vill man ju att 

det ska bli bra. Och då kan man ju också ställa krav på att det ska bli bra liksom”. 
 

Att utvecklas som person nämns även som en viktig aspekt för att hålla engagemanget ”vid 

liv”. Denna utveckling kan ske när gruppmedlemmarna lär sig nya saker i arbetet eller när de 

uppnår sina mål. 

 Ärlighet är också något av det som värderas mest i gruppen. Detta innebär att man som 

medarbetare är ärlig och ger sin åsikt, samt att man talar om vad som händer i arbetet. En av 

gruppmedlemmarna säger att ”Det är väl viktigast att man kan samarbeta och att man är ärliga 

liksom”. 

På frågan vad gruppen anser vara viktigast när det gäller att vara skicklig i arbetet eller 

att passa in i gruppen, så gavs följande svar av en gruppmedlem: ”Passar man inte in i 

gruppen så är det nog svårt… det är nog viktigare att man passar in i gruppen och sen jobbar 

på att bli bättre. Det är ju ingen som kräver att man ska kunna sitt jobb från första dagen.”.  
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Grupp C menar att engagemang, och ödmjukhet är viktigast hos nya medarbetare. Med 

ödmjukhet menar gruppen att den nyanställde inte bör ta för sig allt för mycket i början, utan 

inleda med att arbeta på det sätt som gruppen lär ut. Efter ett tag menar gruppmedlemmarna 

att nya idéer är välkomna. Det är vid anställningens början som den nye medarbetaren bör ”ta 

ett steg tillbaka” och ”känna sig för lite”. 

 Det finns inga särskilda rutiner för hur en ny medarbetare ska introduceras i gruppen. 

Detta har dock gruppen arbetat med och en arbetsbeskrivning har nyligen utarbetats. Denna 

beskrivning ska nya medarbetare och extraanställda kunna följa under introduktionsfasen. En 

precis nyanställd intervjuperson från gruppen säger att: ”Ja i början var det ju skönt att ha den. 

Då gick man ju runt och verkligen yrade och inte visste vad som skulle göras. Sen när man lär 

sig lite mer saker så vet man ju hur det ska göras och så (…) Man känner ju sig dum när man 

frågar hela tiden”. 

 Gruppen försöker också utse handledare som den nyanställde kan gå bredvid i början.  

Under intervjun beskrev gruppen att det inte fungerar helt optimalt när extraanställda tillsätts i 

gruppen. Engagemanget från extraarbetare framställs inte alltid vara på det önskade sättet. 

Gruppen menar att man lätt ”ger upp” i sina försök att socialisera in tillfälliga medarbetare om 

de visar brist på engagemang. I samråd med ledning känner gruppen att de har sista ordet vad 

gäller fortsatt anställning om arbetssättet hos extraanställda inte fungerar. 

 Gruppen pratar totalt sett om en bra gemenskap men nämner även att det arrangerades 

mer fritidsaktiviteter med gruppmedlemmarna förr. En intervjuperson menar att: ”Förr hade vi 

ju en sån där stående… trivselpeng eller vad det kallades… där vi gjorde någonting liksom… 

gruppen fick ett bidrag från företaget och så fick man ju hitta på någonting…”.  

Gruppen menar att då ”trivselpengen” fanns så gav det en anledning till att arrangera saker 

utanför arbetet. Detta beskrivs som något medlemmarna i gruppen saknar. En person uttrycker 

sig på följande sätt: ”Man hade ju något att prata om på jobbet då. Och ofta är det ju mycket 

planering före och sen blir det ju lite eftersnack också…” 

 

 

Diskussion 

 Här kommer författarna att presentera resultat från intervjuerna i koppling till tidigare 

forskning. Frågeställningarna kommer att besvaras och resultaten kommer att diskuteras. 

Författarnas förslag till utvecklingspunkter kommer att sammanföras och avslutningsvis 

kommer förslag ges till fortsatt forskning på området.  

 

I vilken utsträckning tar man hänsyn till P-O- fit vid nyrekryteringar? 

 Både de undersökta rekryteringsfirmorna och den undersökta organisationen menar att 

man i första hand tittar på kompetensen, men att personens värderingar kring arbetssätt är 

avgörande för anställning. Detta i de fall där fler personer med samma kompetens och 

liknande erfarenhet finns att välja mellan. Rekryteringsfirmorna beskriver en majoritet av 

lyckade rekryteringar i förhållande till detta tillvägagångssätt. Den undersökta organisationen 

menar att de har en låg personalomsättning, vilket skulle kunna tyda på att de anställda trivs 

på arbetsplatsen. Detta skulle i viss mån kunna kopplas till de resultat som presenterats av 

Kristof - Brown, Zimmerman och Johnson (2005) som bland annat fann stöd för att en god P-

J- fit resulterade i fler fasta anställningar, men att en P-O- fit tenderade att ha större inflytande 

på ifall individen valde att lämna eller stanna kvar i organisationen. 

 Både det undersökta företaget och de intervjuade rekryteringsfirmorna menar att en 

bedömning av P-O- fit i princip är omöjlig att genomföra på ett objektivt sätt och att 

magkänslan, genom intervjuer, är det bästa mätredskapet om man lyckas hålla sina personliga 

värderingar utanför bedömningen. Hur man i bästa fall gör för att inte påverkas av sina 

personliga värderingar är dock en intressant fråga. Kanske kan ett alternativ vara att faktiskt 
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identifiera och skriva ned vissa grundvärderingar hos organisationen, samt vad som ingår i 

dessa, för att lättare kunna göra en professionell bedömning av potentiella kandidater. 

Företaget menar att just dessa ”grundvärden” är viktigast att dela när det gäller en P-O- fit. I 

övrigt menar både ledning och gruppmedlemmar att olika personligheter och kompletterande 

egenskaper kan vara avgörande för att ett samarbete faktiskt fungerar. Således verkar 

supplementary fit vara viktig när det gäller grundvärden och complementary fit vara viktigt i 

sådana avseenden som personlighet. Detta bekräftar forskning som menar att värderingar bör 

vara huvudkriteriet vid en P-O- fit där man tar hänsyn till likvärdiga karaktärsdrag (Chatman, 

1991). Det bekräftar även resultat som tyder på att olika personlighetsegenskaper prioriteras 

och anses vara viktigt i teamarbete (Kristof-Brown, Barrick & Stevens, 2005), samt 

påståenden om att personlighet bör vara i fokus vid complementary fit (Ryan & Kristof-

Brown, 2003). 

 

Hur genomgående är organisationskulturen i den undersökta organisationen? 

 En stolthet hos de anställda över att arbeta på företaget, menar ledningen syns tydligt. 

Denna slutsats kommer från att anställda är kvar länge inom organisationen och att personal 

verkar genuint intresserade över hur det går för företaget. 

 Det verkar finnas en relativt tydlig huvudkultur på företaget där man försöker skapa en 

trygghet hos de anställda. Denna trygghet står för att våga framföra sina åsikter och att känna 

sig uppmärksammad som anställd på företaget.  

 Att visa respekt gentemot sina anställda nämns av ledning som en viktig 

grundvärdering. Den här respekten handlar om att acceptera och respektera varandras åsikter 

och vara öppen för dessa.   

 Den tredje identifierade huvudvärderingen är att försöka skapa ett engagemang hos de 

anställda. Detta engagemang handlar om att visa intresse för företaget och en ”vilja” att göra 

ett bra arbete. Företaget försöker uppnå ett engagemang hos personalen genom att i så stor 

mån som möjligt involvera personal och låta dem vara delaktiga i sådant som beslut inom 

företaget. Detta förhållningssätt kan kopplas till tidigare forskning som tyder på att 

delaktighet och organisationens sätt att involvera medlemmar kan leda till ett ökat 

engagemang, samt att när en individs engagemang i en organisation ökar, så bör det även leda 

till att individen trivs och stannar kvar i organisationen (Miller & Monge, 1986; Liou, 2008). 

Ledningen beskriver även att det idag finns färre personer inom företaget, vilket har gjort att 

fler anställda måste kunna fler saker. Enligt ledningen skulle detta kunna vara en faktor till att 

anställda blir engagerade i företaget, samt bidra till individuell utveckling. Detta skulle kunna 

kopplas till Meyer och Allen (1997) som menar att ett större engagemang inom organisationer 

kan uppnås genom att företaget erbjuder sådant som utmanande arbete och personlig 

utveckling. Färre anställda kan tänkas vara fördelaktigt för exempelvis personlig utveckling, 

men å andra sidan beskriver grupperna att tiden ibland är otillräcklig när det gäller att 

socialisera in nya medlemmar i organisationen.   

 De värderingar som nämns av ledningen finns inte nedskrivna, men fortfarande verkar 

de vara tydliga punkter som företaget eftersträvar och som de vill uppnå hos de anställda.  

 

 Innan gruppintervjuerna påbörjades verkade det finnas en avslappnad stämning i 

respektive grupp. Generellt beskrev grupperna att de har roligt med varandra och att det 

existerar en ”kompisanda” på företaget. Detta upplevdes stämma under intervjuerna, då 

majoriteten av gruppmedlemmarna kunde skratta med varandra och kommunicera på ett sätt 

där budskap både sändes och togs emot. Detta ”synliga” beteendemönster mellan 

gruppmedlemmar kan kopplas till den nivå av organisationskultur som Schein (1990) kallar 

för artefakter. 
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 Varje grupp verkar ha sin egen kultur, men samtidigt verkar samma grundvärderingar 

prioriteras i alla de tre undersökta grupperna. Samtliga grupper tog upp sådant som att vara 

engagerad i arbetet och att hjälpas åt med arbetsuppgifter och problem som uppstår. 

Engagemang beskrivs av gruppmedlemmarna som att ta eget ansvar för sitt arbete och att visa 

en ”vilja” i arbetet. Alla grupper var även överens om att man inte kan skjuta arbetet framför 

sig och låta andra ta hand om det.  

 Ärlighet och öppenhet värderades även av samtliga grupper. Ärlighet verkade 

representera sådant som att vara ärlig i arbetet och berätta vilka problem som uppstår eller vad 

som inträffar under dagen, medan öppenhet verkade stå för mer personliga aspekter. Exempel 

på öppenhet menar gruppmedlemmarna kan vara att våga prata med varandra både om privata 

och arbetsmässiga saker. Detta verkar vara gemensamma värden och normer i grupperna, 

vilket skulle kunna kopplas till nivå två av Scheins (1990) kulturnivåer som kallas 

gemensamma värden. 

 Något som respektive grupp verkade ta för givet var att man hjälps åt i gruppen genom 

att ställa upp i form av tidsbyten eller om någon behöver hjälp med sina arbetsuppgifter. Detta 

uttrycktes som något självklart och skulle kunna kopplas till Scheins (1990) beskrivning av 

grundläggande antaganden som den tredje nivån av kultur. Dessa menar Schein är viktiga att 

identifiera för att kunna förstå de synliga och observerbara artefakterna inom organisationen.  

 En personlig utveckling genom att lära sig nya arbetsuppgifter och variera arbetet 

verkade vara en värdering som majoriteten av medlemmarna verkade dela. Detta skulle kunna 

kopplas till Meyer och Allen (1997) som menar att det organisationen har att erbjuda i form 

av utmanande arbete, interaktion med människor, att få nya erfarenheter och att utvecklas som 

person, skulle kunna leda till ett större engagemang.  

 Något som värderades i viss mån av samtliga grupper var placeringen av 

gruppmedlemmar vid lunch och fikatid. Det verkar vara värderat att man sitter tillsammans 

vid dessa tidpunkter. Dessa ”placeringar” och ”rum” tolkas med hänsyn till 

gruppmedlemmarnas beskrivningar som något avskiljt från arbetet. De beskriver att vissa 

beteenden uppvisas ”även i fikarummet”, vilket rent spekulativt skulle kunna betyda att lunch 

och fikarum ses som något ”utanför” arbetet där individer inte längre behöver vara kvar i 

yrkesrollen. Kanske upplevs en större gruppsammanhållning om medlemmar frivilligt väljer 

att spendera denna tid ”utanför arbetet” med varandra. Detta påstående baseras på att de 

grupper och medlemmar som valde att sitta någon annanstans under lunch och fika, 

betraktades vara något utanför gruppen. Ordvalen ”vi” och ”de” användes mycket under 

diskussion kring betydelsen av placeringar och rum. Att spendera tid tillsammans under dessa 

tidpunkter skulle kunna ses som utvecklingen av en gemensam historia, vilket av både Schein 

(1990) och Hofstede (1990, ref. i Alvesson och Sveningson, 2008) beskrivs som en 

förutsättning för bildandet av kultur. Detta skulle även kunna bidra till bildandet av 

subkulturer, då medlemmar som spenderar tid tillsammans under lunch och fikaraster skapar 

en gemensam historia. 

 Grupperna delade som tidigare nämnt samma grundvärderingar. Den grupp som 

innehöll minst antal medlemmar skiljde sig åt från övriga två grupper i vad som prioriterades 

av de två begreppen P-J- fit och P-O- fit. Denna grupp menade att skicklighet i arbetet och 

kompetens var det viktigaste, medan de två större grupperna menade att en upplevd P-O- fit 

var allra viktigast. I detta fall skulle det kanske mer kunna handla om en Person- Group fit 

eftersom att en ”match” med gruppens värderingar var vad som beskrevs vara viktigt. 

Organisationen i sig beskrevs som något ”separat” i vissa sammanhang där ett par 

gruppmedlemmar uttryckte att gruppledare och mellanchefer måste uppleva större svårigheter 

att ”smälta in”. Detta då de måste stå ”både på gruppens och företagets sida”. 

 Ytterligare en skillnad mellan grupperna var att en av dessa grupper pratade om 

öppenhet, mer än ärlighet. Gruppen pratade även mest av de tre grupperna om en existerande 
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”kompisanda” hos medlemmarna. Denna grupp bestod av medarbetare som arbetat 

tillsammans i flest antal år. Rent spekulativt skulle detta kunna handla om vad Schein (1990) 

och Hofstede (1990, ref. i Alvesson och Sveningsson, 2008) menar med kultur som något 

historiskt och som överförs via traditioner, vanor och sådant som medarbetarna varit med om 

tillsammans. De andra två grupperna prioriterade mer arbetsmässiga aspekter, men en önskad 

gemenskap fanns i alla tre grupper. En grupp pratade om att fler medarbetare skulle underlätta 

både arbetsmässigt och för en större gemenskap. En annan menade att fler gemensamma 

fritidsaktiviteter hade gynnat en upplevd sammanhållning. Den ”trivselpeng” som fanns förr 

saknades av ett flertal medlemmar som menar att då detta fanns till förfogande så inträffade 

fler fritidsaktiviteter tillsammans. Detta kan tänkas bidra till gemensamma erfarenheter och en 

historia som ”tillhör” gruppen. Således kan denna trivselpeng rent spekulativt ha bidragit till 

en positiv kultur. 

 Sammanfattningsvis verkar organisationskulturen genomsyra de led av organisationen 

som undersökts. Ledningen pratar om trygghet, respekt och engagemang, medan 

gruppmedlemmarna pratar om öppenhet/ärlighet, att hjälpa varandra och att visa engagemang. 

Denna öppenhet/ärlighet skulle kunna kopplas till den trygghet att våga uttrycka sina åsikter 

som eftersträvas enligt ledningen. Att hjälpas åt kan tänkas handla om en slags respekt för 

varandra samt att alla är lika mycket värda. Ett engagemang beskrivs av både grupper och 

ledning på likvärdigt sätt genom att ta eget ansvar och visa intresse. Kanske kan den lojalitet 

och stolthet gentemot företaget som medarbetarna uttrycker, vara ett resultat av att dessa 

grundvärderingar eftersträvas och till hög grad upplevs av de anställda.  

 Författarna har utefter dessa resultat utformat en modell som valts att kallas för TRE- 

modellen. Modellen beskriver hur organisationen idag, med hjälp av tre huvudvärderingar, 

försöker uppnå en lojalitet och stolthet hos de anställda på företaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur socialiseras nya medarbetare in i organisationen? 

 Det verkar inte finnas några särskilda rutiner för hur en ny medarbetare socialiseras in i 

organisation och grupp. ”Tid” verkar vara ett hinder för att nya medarbetare ska kunna gå 

bredvid en handledare under introduktionsfasen. Detta är dock något som grupperna försöker 

lösa så gott det går. Extraanställda beskrivs av samtliga grupper som problematiskt i vissa 
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sammanhang där dessa inte följer grundvärderingarna, men även på grund av att tid inte finns 

att ge dessa individer en fullständig introduktion. Detta kan tänkas innebära att den 

nyanställde/extraanställde enbart uppfattar kulturen på en nivå, det vill säga den nivå som 

Schein (1990) kallar för artefakter. Kanske handlar det således inte om ett bristande 

engagemang hos extraanställda, utan snarare om en ömsesidig brist på förståelse. 

 En arbetsbeskrivning belystes av en nyanställd i en av grupperna som något användbart 

där man kan utgå från särskilda steg och arbetsuppgifter för att successivt lära sig 

arbetsuppgifterna. Det kan tänkas vara så, att då en nyanställd upplever större förståelse för 

grundläggande arbetssätt så skapas större utrymme att fokusera på djupare nivåer av den 

existerande kulturen. För att främja en upplevd P-O- fit kan således ett introduktionsprogram, 

arbetsbeskrivningar och en utarbetad socialiseringstaktik vara av vikt för hur extraanställda 

anpassar sig till organisationens värderingar.  

 Intervjusvaren kan även kopplas till resultat av Fullagar et al. (1992) som pekar på att 

socialiseringsprocessen och ”handledaren” för den nyanställde är viktiga påverkansfaktorer 

för attityd gentemot organisationen.  

 Gemensamt för grupperna var att en ödmjukhet önskas av nya medarbetare. Detta 

innebär för grupperna att nyanställda bör ta ett litet steg tillbaka under introduktionsfasen och 

låta befintliga anställda ”lära ut” sådant som ingår i arbetet. Ett initiativtagande uppskattas, 

men då i rätt mängd. Större initiativ menar grupperna att nyanställda kan ta när de befintliga 

anställda fått sin chans att lära ut fungerande arbetssätt och beteenden. Även detta pekar på att 

det finns en ”kultur” som de anställda vill föra över på nyanställda och att en möjlig rädsla 

existerar för att den upparbetade kulturen ska förändras av nya medarbetare. Detta skulle 

kunna kopplas till Hofstedes (1990, ref. i Alvesson och Sveningson, 2008) föreställning om 

kultur som något svårföränderligt, då människor tenderar att klamra sig fast vid sina 

uppfattningar, värdering och vanor. Schein och Van Maanen (1979) menar att nya 

medlemmar alltid medför en potential till förändring, exempelvis genom att ifrågasätta gamla 

antaganden om hur arbetet skall utföras, sakna kännedom om accepterade uppfattningar 

gällande auktoriteter, eller misstycka till den ideologi som accepterats av mer erfarna 

medlemmar. För att skydda befintlig kultur måste alltså de mer erfarna medlemmarna på 

arbetsplatsen hitta sätt att försäkra sig om att nytillkomna inte stör ordningen eller ifrågasätter 

de kulturella lösningar som tidigare framarbetats. Detta anser författarna skulle kunna ligga 

bakom den nivå av initiativtagande och grad av ödmjukhet som önskas av nyanställda. 

 

Sammanfattningsvis verkar en P-O- fit prioriteras vid det slutgiltiga beslutet för vem som 

anställs vid rekrytering. En samstämmighet med värderingar verkar dock prioriteras mer på 

gruppnivå då grupper består av fler antal medlemmar. Vad som prioriteras av det undersökta 

företaget i en P-O- fit verkar vara en ”match” med de grundläggande värderingarna i 

organisationen. Nya värderingar utöver de ”självklara” grundvärderingarna verkar vara 

välkomna. Olika personligheter ses som ett måste av ledningen för att organisationen ska 

kunna vara ”levande”. Kompletterande egenskaper beskrivs även som något viktigt av 

gruppmedlemmarna för ett fungerande samarbete.  

 Organisationskulturen verkar, när det gäller de grundläggande värderingarna, vara 

genomgående. Dock prioriterades öppenhet mer av grupper som bestod av fler medlemmar 

och engagemang prioriterades mer av gruppen som bestod av färre medlemmar. Att hjälpas åt 

verkar dock vara ett självklart och grundläggande antagande för samtliga medlemmar.  

Något introduktionsprogram verkar dock inte fullständigt utarbetat. Introduktionen verkar 

enligt ledning främst handla om de synliga aspekterna (artefakterna) för nya medarbetare. Tid 

att socialisera in nya medlemmar verkar inte alltid vara tillräcklig och någon 

socialiseringstaktik verkar i viss mån saknas. Problem med engagemang hos extraanställda 

skulle kunna tänkas bero på att tid inte finns för att en lyckad socialiseringsprocess ska kunna 
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genomföras. Om detta är fallet skulle en slutsats kunna vara att socialiseringsprocessen har en 

betydelse för i hur stor utsträckning nyanställdas värderingar förändras i linje med 

organisationen, vilket tidigare forskning föreslår. Avslutningsvis bör det således funderas 

kring om en P-O- fit är nödvändig att reflektera kring vid rekrytering. Kanske bör ett större 

fokus istället läggas på socialiseringsprocessen och taktiker för hur en ny medarbetare ska 

introduceras i organisation och grupp? 

 

Åtgärdsförslag 

 För att veta vilka egenskaper som saknas i gruppen och som därmed skulle kunna 

komplettera gruppen genom en ny medarbetare, skulle teamövningar kunna genomföras där 

gruppmedlemmarna hittar sin egen roll. På så vis skulle det kunna bli mer tydligt vilken ”roll” 

som saknas i gruppen.  

 De tre identifierade ”grundvärdena” trygghet, respekt och engagemang skulle kunna 

användas av ledning vid nyrekrytering. Dels för att ge en korrekt beskrivning till kandidaten i 

fråga om hur företaget tänker och arbetar och dels för att företaget ska kunna ha vissa 

riktlinjer att följa för att avskärma sig från personliga värderingar. 

 Ledning tillsammans med avdelningschef och gruppledare skulle kunna utforma 

projektliknande anställningar för extraanställda där dessa individer för en diskussion med 

avdelningschef och gruppledare kring vilka mål denne vill uppnå med den tillfälliga 

anställningen. Uppföljningar skulle successivt kunna göras. Detta skulle kunna bli användbart 

och vara till nytta i dessa individers framtida CV, samt för upplevd personlig utveckling. 

Möjligen skulle det även kunna funderas kring om dessa extraarbetare kan tillskrivas en roll 

att identifiera sig med. Vad gör jag här? Varför är jag viktig för organisationens slutprodukt? 

En förståelse för den egna rollen kan tänkas bidra till ett ökat engagemang. Om även 

extraanställda förstår vikten av deras arbete för organisationen bör en ökad delaktighet 

upplevas, vilket även detta kan tänkas bidra till ett ökat engagemang. 

 Arbetsbeskrivningar skulle rent tidsmässigt kunna underlätta för nyanställdas 

introduktionsfas, då de har något konkret att vända sig till om fastanställda inte är närvarande. 

Ett initiativ kan då tas utan att fastanställda behöver dirigera.  

 En handledare som ansvarar och vill ta ansvar för att introducera nya medarbetare i 

gruppen bör utses. Hur tid till detta kan tillhandahållas är möjligtvis en struktureringsfråga för 

ledningen. När bör den nyanställde tillsättas? Hur många personer behövs i gruppen under 

introduktionsfasen för nya medarbetare? Hur ska tiden struktureras? Vilka resurser behöver 

gruppen? 

 En taktik för hur nyanställda ska läras upp och vad de bör veta kan även diskuteras i 

respektive grupp för att underlätta i introduktionsfasen för både fast- och extraanställd 

personal.  

 Det skulle även kunna diskuteras kring huruvida den tidigare ”trivselpengen” åter kan 

eller bör införas då detta nämns som något gruppmedlemmarna saknar och som skulle kunna 

bidra till en starkare sammanhållning, samt till en positiv kultur inom gruppen. 

 

Förslag till framtida forskning 

 Socialiseringsprocessens roll för upplevd P-O- fit är något författarna anser vara ett 

område för fortsatt forskning. Hur bör en ny medarbetare introduceras för att känna sig som 

en del av gruppen? Vilken socialiseringstaktik ger störst förutsättningar för tillfälligt anställda 

att känna sig ansvariga och engagera sig i organisationen? Frågan kan även ställas hur man på 

bästa sätt introducerar en ny medarbetare i den redan utvecklade organisationskulturen då 

kulturen bygger på gruppens historia.  

 En intressant aspekt som nämndes under intervjuerna var avdelningschefens och 

gruppledarens roll och den tänkbara svårighet för dessa individer att ”smälta in” i grupp och 
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företag. Fortsatt forskning skulle kunna utreda en upplevd P-O- fit hos individer i 

”mellanchefsroller” då de måste ta hänsyn till både gruppens och ledningens värderingar. Hur 

upplever denne sig tillhöra antingen grupp eller organisation?  

 Resultat från intervjuerna visar särskilt intressanta infallsvinklar när det gäller att 

använda sig av en supplementary fit eller en complementary fit. Det verkar som att en 

complementary fit är mer önskat i den undersökta organisationen. Dessa resultat skapar 

nyfikenhet på fortsatt forskning kring hur individer kan ”passa in” i organisationen genom att 

tillföra något som inte redan finns i företaget. Författarna anser att studier på detta område till 

stor del saknas. En syn på organisationer som ett stort pussel skulle kanske kunna vara 

fördelaktigt för en positiv utveckling och nytänkande inom organisationer. Kanske passar 

individer helt enkelt bättre in genom att inte likhetsmässigt ”matcha” varandra? Å andra sidan 

menar Rekryteringsfirma A att ett mönster som ”bryts” inte alltid leder till ett positivt utfall. 

Var likheten och olikheten bör ligga är därför en intressant fråga för fortsatt forskning. 
 

”Det är ju bra om det kommer in folk som har andra typer utav värderingar också… Jag 

menar, en organisation är ju alltid levande så värderingarna förändras ju också… även 

om man inte tänker på det”  

 

”Sen är vi ju inte jättelika heller… eller… vi är väl lika, men alla är ju olika som 

personer om man säger så… fast det är väl det som gör att det går ihop kanske” 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 Författarna vill understryka att tolkningar, reflektioner och slutsatser av resultaten 

endast är baserade på den litteratur som studerats inför denna uppsats. Då även resultaten är 

svåra att generalisera bör slutsatserna endast ses som inspiration till framtida studier på ämnet. 
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Författarnas tack 

 

Författarna vill ge ett stort tack till ledning, avdelningschef och de produktionsanställda i den 

undersökta organisationen, som ställde upp på intervjuer samt gjorde denna uppsats möjlig att 

genomföra.  

 Författarna vill även tacka de två rekryteringsfirmor som ställde upp på intervjuer inför 

denna uppsats. 

 Ett stort tack även till Tomas Berggren för den avsatta tid till handledning som 

författarna fått ta del av under denna uppsats. 

 

 

Caroline Ljungberg och Charlotte Nyström 

 

 

 

 


