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Förord
Kära läsare,

Innan Ni tar Er tid att sätta Er in i det område  vilket har engagerat och uppslukat oss under närmare sex 
månaders tid, vill vi först hjärtligt tacka några viktiga personer i vår omgivning: 

Vår handledare, Christian Maravelias, för att han på ett kontrollerande sätt och med ett leende på läp-
parna tillåtit oss vara uppstudsiga och argumentera för vår sak. Ett stort tack även till Dick Forslund, 
som tog sig tid att titta upp från studien av ”sin” Foucault och ge två ännu vilsna studenter ett ”hett” tips. 
Vårt slutliga tack riktar sig till våra nära och kära för att de har stått ut med humörssvängningar, sena 
nätter och ett hav av böcker utspridda huller om buller. Ni, som trots detta varit stödjande, uppmuntran-
de och bidragit till att denna period varit den mest givande och lärorika i våra liv.



Sammanfattning
I allt högre utsträckning anlitas idag bemaningskonsulter vid rekryteringsprocessen för att den perfekta 
”matchningen” mellan företag och anställd garanterat skall komma till stånd. Samtidigt anses individen 
inte längre vara förtryckt och kontrollerad av ”Organisationen”, utan är en ”teamplayer” som skall lära 
och påverka sin arbetsplats i positiv riktning, vars röst oavsett åsikt får och skall komma till tals. Den-
na bild av ”Den Nya Organisationen” presenteras av populär managentlitteratur vars företrädare har ett 
stort inflytande, både i den akademiska sfären och vid utformningen av praktiska organisationsstrate-
gier. En viktig del i att skapa en organisationell enhet anses vara förbunden med utvecklandet av starka 
kulturer på arbetsplatserna. Gemensamma värderingar skall formas strategiskt för att generera en känsla 
av gemenskap och trygghet hos de anställda. Starkt kritiska röster har dock höjts inom diskursen mot 
ett ensidigt propagerande av organisationskulturer samt deras positiva effekter. För att skapa en mer ny-
anserad bild av de premisser på vilka individer numer knyts till sin arbetsplats har vi sökt nå det första 
stadie där arbetsökande strategiskt selekteras för anställning. Kvalitativa intervjuer genomfördes med tre 
bemanningskonsulter vilka alla i sina tjänster garanterar urvalet av ”rätt” person. Resultaten pekar på att 
värden på betydligt djupare plan än den reella kunskapskompetensen samt andra mer vedertagna urvals-
kriterier såsom social kompetens, i allt högre grad är avgörande vid dagens rekryteringsprocesser. Kon-
sulterna uppmärksammar den stora vikten av att i initialskedet analysera miljön i vilken den nyanställde 
skall verka, där både inredning, stämning, människor och chargong uppmärksammas, i syfte att skapa 
en bild av organisationskulturen. Utifrån denna stereotyp är steget sedan att finna ”rätt” person för såväl 
den utlysta tjänsten som för rådande kultur. Anställningsintervjuer och personlighetstester fokuserar på 
kartläggning av den personliga karaktärisktiken på så detaljerad nivå som möjligt och frågorna hamnar 
idag på allt djupare personlighetsbasis. Resultaten av studien pekar således på att individen idag fortfa-
rande styrs av och knyts till organisationen, till och med på djupare premisser och villkor än vad som var 
fallet i de byråkratiska organisationsformerna. Gränsen mellan arbete och fritid eroderas alltmer, något 
som kan tänkas få negativa konsekvenser i framtiden.
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”He who has a why to live for can bear almost any how”

Friedrich Nietzsche, 1844



1.	Inledning
I detta inledande kapitel presenteras det valda ämnet och det specifika intresseområdet ringas in. 
Även syftet med uppsatsen klargörs.

1.1	 Bakgrund
Författaren och sociologen William H. Whyte argumenterade år 1956 i boken ”The Organization Man” 
för att människan inte endast arbetade för Organisationen utan även tillhörde den. Hans skildring av 
de amerikanska företagen och de där anställda människorna var en ingående granskning inte bara av 
tidens organisationsformer, utan även dess djupgående effekter på individers beteenden, tankar och 
värderingar. Bilden som Whyte dramaturgiskt målar upp är väldigt cynisk; en ny form av organisa-
tionskultur hade i sitt kölvatten fört med sig effekten där den tidigare så individualitetsbejakande och 
entreprenörielle amerikanen hade börjat betrakta sig själv, och därmed uppföra sig, som en del i ett 
organisationskollektiv. Whyte beskriver sin ”well-rounded man”1, idealtypen av arbetare vars högsta, 
moraliskt rotade, strävan är att passa in: “They are the ones of our middle class who have left home, spi-
ritually as well as physicallyt, to take the vows of organization life, and it is they who are the mind and 
soul of our great selfperpetuating institutions.”�

Hur och när hade denna utveckling skett? Under efterkrigstiden identifierade Whyte en tendens i den 
amerikanska organisationskulturen där utvecklingen mot allt större, hierarkiskt styrda organisationer 
(exempelvis Sears, General Electrics, Westinghouse) hade underminerat den tidigare rådande andan 
av ”Old Ethic”�. Denna anda hade istället ersatts av ”Social Ethic”- mer konkret; en ny ideologi kunde 
skönjas, både inom organisationskulturen och moraliskt rotad på det personliga planet. En ideologi 
som byggde på en stark tilltro till kollektivism och konformitet istället för till den tidigare rådande 
individualismen och självständigheten: ”…between themselves and organization they believe they see an 
ultimate harmony and, more than most elders recognize, they are building an ideology that will vouchsa-
fe this trust.”�

Whyte anslår i en patriotisk ton amerikanen som den historiskt genuine förkämpen för den indivi-
dualistiska andan vilken han ansåg vara ersatt av organisationens och byråkratins sedelära. Det är just 
dessa tankar som utgör ”Social Ethic” för Whyte; tilltron till gruppen som en källa till kreativitet och 
övertygelsen om att ”tillhörighet” är individens främsta behov. Dessa djupt rotade värden legitimerar 
den makt organisationen som sådan utövar då den främsta lojaliteten hamnar där.

Strävan efter att passa in, visa sig duglig och anpassningsbar var av central betydelse i en tid då per-
sonlighetstester syftade till att utröna den potential till konformitet arbetaren uppvisade. Och Whyte 
såg inte positivt på resultaten av denna utveckling: ”Once people liked to think, at least, that they were 
in control of their destinies, but few of the younger organization people cherish such notions. Most see 
themselves as objects more acted upon than acting –and their future, therefore, determined as much by 
the system as by themselves.”5

1 “The well-rounded man” utgör en föredömesmodell. Hans idéer är inte egenhändigt genererade utan endast för-
medlade, och han låter aldrig sitt eget omdöme ifrågasätta eller underminera det gruppen har beslutat. ”Well roun-
ded man” är indoktrinerad, eller innehar åtminstone potentialen att bli det. William H. Whyte Jr., The Organiza-
tion Man, Doubleday Anchor Books, New York, 1957, s. ��5-��6. 

� Ibid., s. �.
� Denna byggde på de protestantiska idealen där hårt arbete, innovation, konkurrens och entreprenöriellt risktagan-

de kunde gå hand i hand. Dessa gamla värden hade nu eroderats.
� Whyte, 1956, s. �.
5 Ibid., s. ��7.
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Det samhälle Whyte studerade var de amerikanska 50-talsvillkoren men debatten om ”The Organi-
zation Man” genljuder ända fram till idag. I början av 90-talet genomförde Paul Leinberger och Bruce 
Tucker en uppföljande studie av Whytes originella studieobjekt. Deras barn benämndes ”The New Indi-
vidualists” och författarna pekade på den skillnad de fann mellan generationerna. De propagerade för 
att karaktäristiken som utmärkte ”The Organization Man” hade eroderats under endast en generation, 
och individualismen som tidigare förtryckts var nu eftersträvbar på livets alla områden. Självförverk-
ligande och personlig utveckling identifierades av författarna som högt prioriterat hos de nya indivi-
dualitetsbejakarna i en tid då en livslång anställning snarare var undantag än norm och där självupp-
offring för organisationens bästa ersatts av självuppfyllande drivkrafter.6 Betyder detta att individen 
numera innehar en autonomi som är suverän över de uppoffringar han behöver göra för organisatio-
nens räkning?

Slagordet ”Death of Organization Man!” fluktuerar allt som ofta i den ekonomiska debatten. Som moti-
vering för att de av Whyte observerade strukturerna är föråldrade anges ofta dagens dynamiska tekno-
logi- och tjänstesamhälle samt globaliseringen i produktionen och försäljningen, där fokus i allt större 
grad har hamnat på managern och dennes entreprenöriella företaganden. Företrädare för denna typ av 
argumentering utgår ifrån att organisationerna har ändrats och de företagsvillkor som gällde på 1950-
talet inte längre kan urskiljas; vi står enligt dem mitt uppe i ”Den Nya Organisationens Tidsålder” som 
utmärks av en ekonomisk och kulturell dynamik. Det vokabulär som används målar upp bilden att en 
föränderlighet och komplexitet utmärker dagens organisationsvillkor där individen är frigjord från 
organisationens gissel och byråkratiska hierarki. Det pratas numera om ”The Network Person”, alltid 
på språng, fri att enskilt fatta snabba strategiska beslut, interaktiv i sina arbetsrelationer och inte med 
självklarhet alltid fysiskt närvarande i organisationen. 

Författarinnan och samhällsdebattören Virginia Postrel uppmärksammar just denna utveckling vil-
ken hon anser ha fått sina naturliga konsekvenser: ”The pressures of competition, and a new generation’s 
desire for self-expression, reinvented work. The ’goal-centered’, individualistic employee returned to the 
American workplace, as did creativity and enterprise. The world of white-collar work became less certain, 
but it also became more interesting. Capitalism proved more dynamic, and far more creative, than Whyte 
expected.”7

Korporatismen som ideal anses generellt inte längre styra beteenden och besluten inom den organisa-
toriska sfären. Tendensen att ta sin utgångspunkt i de nya villkoren för organisationer kan även skön-
jas på vårt lärosäte där många av uppsatserna inom det företagsekonomiska ämnet inleds med orden: 

”Den ökande globaliseringen har medfört...”, och individens självuppfyllande strävan uppmärksammas 
av ett flertal uppsatsförfattare.�

Hur skulle diskursen då handskas med denna till synes nya utveckling som karaktäriserades av mer 
frigjorda individer där de tidigare företagsstrukturerna ansågs vara ett minne blott? Inom den popu-
lära managementlitteraturen kan man skönja ett alltmer ökat intresse för hur kulturer inom organi-
sationer uppstår och på bästa sätt förvaltas. Debatten om kulturer och dess inneboende potential för 
individ såväl som  organisation startade redan under 1970-talet en trend inom den allmänna mana-
gementlitteraturen och blev avstampet för en ny syn på hur man inom organisationens sfär kunde bli 
av med den stelbenta byråkratin, samtidigt som individens all kreativitet togs tillvara på arbetsplatsen. 

6 Leinberger Paul & Tucker Bruce, The new individualists: the generation after the Organization man, Harper-
Collins, New York, 1991.

7 Postrel Virginia, How Has The Organization Man Aged, The New York Times, 1999-01-17.
� ”Den nya organisationsstrukturen kännetecknas av decentralisering och platta organisationsformer där individen har 

fått mer medbestämmande och ansvar. Detta i sin tur kräver att individen vågar stå för sin sak och mer självständigt 
klarar av att sköta sina arbetsuppgifter. För att klara av detta så krävs det ett starkare engagemang, ansvar och del-
aktighet än tidigare.”, Lidfeldt Charlotte & Junthé Hanna, Varför drabbas allt fler kvinnor av utmattningsdepression?, 
Matgisteruppsats, Stockholms Universitet, Cit. s. �.
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Det faderliga förhållandet, menat då arbetarens berättigande till trygghet och omsorg i utbyte mot lo-
jalitet och konformitet, började även det ifrågasättas. ”Proffessional Ethic” myntades som begrepp av 
Charles Heckscher för att nya förhållanden inom organisationen skulle uppmärksammas.9 

Slagorden för den ”Den Nya Organisationen” var ”Platta Organisationer”, ”Lärande Organisationer”, 
”Corporate Culture”, ”Human Resource Management”, ”Total Quality Management”, ”Knowledge Ma-
nagement”, ”Social Quality”, ”Emotional Quality”, mm. Målsättningen för denna typ av management-
litteratur var densamma; nu skulle företagen äntligen finna det bästa sättet att nå framgång och sam-
tidigt befria arbetaren från den gråa, inrutade tillvaron.  Stora möjligheter för att detta skulle kunna 
åstadkommas började i allt större utsträckning tillknytas organisationskulturen; den sågs som en for-
mula för framgång och företagsledarens ”nya” utmaning, ”how to manage the corporate culture”, stod 
för dörren.

År 19�� utgavs den banbrytande boken ”In Search Of Excellence” författad av ekonomerna Thomas Pe-
ters och Robert Waterman, vilken innebar det definita genombrottet för synen på vikten av organisa-
tionskulturer.10 Denna bok i ”how to do it” form är mycket intressant ur flera synpunkter; författarna 
söker utifrån uppställda kriterier efter en formula för framgångsrika organisationer, där de baserar 
sina utsagor på en genomförd djupstudie av de sextiotre företag i USA. Det är just dessa företag, och 
de skeenden som observeras inom dessa organisationsstrukturer, som representerar det efterstävade 

”excellence”. Det starkast lysande exemplen får stå i skarp kontrast mot de organisationer som misslyck-
ats och intervjuer blandas med deltagande observationer, liksom inslag från de psykologiska, beteen-
devetenskapliga och sociala vetenskaperna. Boken är mycket intressant ur ett empiriskt perspektiv då 
den författades under ”Den Nya Organisationens” glansperiod och var en av de första att på ett djupa-
re plan belysa organisationskulturen och dess konsekvenser.

Företag uppmanas fortfarande att i samma anda specificera och arbeta på att utveckla en kulturell 
gemenskap och identitet. Organisationskulturen framställs som det ultimata sättet att skapa lojalitet 
och sammanhållning, och den managementlitteratur som hade sin blomstring under 19�0-talet och 
fokuserade just på organisationskulturer kommer ständigt ut i nya upplagor.11 Kan man då slutligen slå 
en sista spik i kistan på Whytes ”Organization Man”? Är det hans barnbarn som nu inom organisa-
tionssfären är helt frigjorda individer på en ny typ av arbetsplats där de inom den trygga kulturen kan 
uttrycka sin individualitet med en palett av färger?

”How Good an Organization Man Are You?” frågar Whyte retoriskt när han uppmärksammar ”Organi-
sationens” förkärlek till djupgående personlighetstester vilka påstås utgöra en  allt viktigare del i såväl 
det organisatoriska livet, som livet i allmänhet. Frederick Taylor och Scientific-Management rörelsen 
lade under början av 1900-talet fokus på arbetarens praktiska färdigheter och de tester som genom-
fördes syftade till att säkerställa dennes förmåga att korrekt utföra konkreta arbetsuppgifter.1� Utveck-
lingen av personlighetstestet hade andra syften; en strävan att ringa in hela individen och fastställa 
dennes potentiella lojalitet, både i nuet och i framtiden. Det är således i dessa tester som ”Organisa-
tionens” annars så latenta krav på konformitet började bli blottade, och ”Social Ethic” nådde sitt mest 
extrema uttryck. Whytes ton är här relativt hård; dessa tester belönar den fantasilösa och formbara på 
bekostnad av den ifrågasättande individen.

9 “The ’professionals’ are motivated by loyalty to a particular task, a mission, not to the organization as an entity. They 
do not expect lifetime security, and they do expect to be rewarded for performance. For the professionals… the as-
sumption is that the match between individual and corporation is a temporary one, defined by the frame of the project 
or mission….”, Heckscher Charles, White-Collar Blues- Management Loyalties in an Age of Corporate Restructuring, 
BasicBooks, Harper Collins Publishers, New York, 1995, s. 7.

10 Bruzelius Lars H. & Skärvad Per-Hugo, Integrerad Organisationslära, Studentlitteratur, Lund, �000, s. ��.
11 Exempelvis Schein Edgar H., Organizational Culture and Leadership, �´d edition, The Jossey-Bass Business & 

Management Series, San Fransisco, �00�.
1� Whyte.
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Dagens arbetsmarknad kan benämnas ”arbetsgivarens”. Då konkurrensen om varje arbetstillfälle 
hårdnar ökar också arbetsgivarnas möjligheter ytterligare att definiera snävare urvalskriterier. Sam-
tidigt kan man skönja att organisationskulturer i allt större omfattning bildas runt personalens indi-
viduella karaktäristika; det handlar inte längre om att inte darra på handen när man inför en grupp 
bedömare bygger ett torn av klossar för att demonstrera sin stabilitet på arbetsgolvet. Företagen ställer 
i sin rekrytering krav på något utöver reell kunskap. Att anspråken på de akademiska kraven uppfylls 
är numera en självklarhet; andra värden utöver yrkeskunskap och arbetslivserfarenhet har en stor re-
levans under anställningsprocessen. Inom vissa branscher är betydelsen mer märkbar än andra och 
försäljare, konsulter, medieanställda, politiker m.fl. är yrkesroller där exempelvis ett gott yttre är en 
självklarhet.1�

Ännu ett intressant skeende kan uppmärksammas i sambanden med detta, nämligen det där rekryte-
ringsförfarandet allt oftare delegeras till konsultföretag och rekryteringsfirmor vilka på sina hemsidor 
garanterar att ta hand om alltifrån annonsering till intervjuer och slutligt urval, med fokus ständigt 
inställt på kundens behov. Dagens allt snävare urvalskriterier i anställningsprocessen har ofta sin ut-
gångspunkt i en behovsanalys och personlighetstester blir en alltmer utbredd metod att hitta kompati-
bel arbetskraft.

Det som utlovas är en matchning av den sökandes kvalifikationer med företagets krav på kompetens. 
Men ytterligare ett löfte kan skönjas i rekryteringskonsulternas annonser nämligen det som utlovar 
kunderna att den ”rätta” personen anställs. Vad innebär egentligen detta löfte?

1� Ett omdebatterat exempel på denna utveckling är Eslöv kommun, där man i skrivande stund överväger en  
eventuell legitimering av Body Mass Index (BMI), dvs. en typ av hälsokontroll som pekar på relationen mellan vikt 
och längd, vid anställning och vikariat. 
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1.2	 Problem	och	syfte
De förhållanden som uppmärksammats ovan väcker en del spörsmål värda att undersöka. Vi ifrågasät-
ter företeelsen organisationskulturer och, framförallt, den stora potential för individen och dennes fri-
görelse den populära managementlitteraturen har tillskrivit detta fenomen. Vi börjar då tangera rent 
moraliska aspekter som har att göra med hur makt utövas inom organisationer samt via vilka verk-
tyg detta kan tänkas ske. Vi uppfattar rekryteringsprocessen som mycket intressant då den just är ett 
sådant verktyg för organisationen att genom bemanningsföretag välja in ”rätt” typ av medarbetare till 
den rådande kulturen. Och därmed blir denna typ av rekryteringsförfarande även ett verktyg för oss 
då vi ämnar skönja metoderna och motiven bakom detta urval av individer. Dessa aspekter resulterar i 
att vi i den föreliggande uppsatsen har valt att behandla följande frågeställning:

- Hur ser rekryteringsprocessen ut i de studerade företagen och vad döljer sig bakom löftet om att tillgodose 
kunderna med ”rätt” personal? Vilka tillvägagångssätt anammas av rekryterarna för att nå detta mål? 
Vilka kompetenser utöver dokumenterad akademisk kunskap är det som efterfrågas och tillgodoses?

För att kunna besvara vår huvudfråga ämnar vi först undersöka hur bilden av ”Den Nya Organisatio-
nen” har skapats då den i mycket har lagt grunden för den tilltro till organisationskulturers makt som 
fortfarande är rådande. Vi synar den populära managementlitteraturen och dess huvudargument på 
en nästintill empirisk bas då de skapar och befäster en bild inom den rådande diskursen, något vissa 
kritiskt präglade forskare starkt har vänt sig emot. Det vi kan skönja är alltså två dikotomiska motpo-
ler vilket föranleder en undersökning av respektive lägers motiv och argument för sina ståndpunkter.

Individen som arbetar i företaget förväntas än idag att vara en bidragande och produktiv del av verk-
samheten. Vi har valt att i vår empiriska undersökning lägga fokus på de värden som efterfrågas under 
rekryteringsprocessen då vi söker generera en ökad förståelse för de premisser på vilka folk numera 
knyts till organisationen. Frågan som väcks är om inte styrningen av individen alltjämt är en starkt 
verkande kraft, dock legitimerad och implementerad genom andra metoder än tidigare.

- Syftet med föreliggande uppsats är att närma oss en mer nyanserad bild av de premisser på vilka 
individer idag anställs inom organisationer. Med den teoretiska och empiriska kunskapen som grund är 
syftet slutligen att ta ställning för vilket öde som har drabbat ”The Organization Man”.
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2.	Vetenskapsteori	och	Metod
Den fråga vi här ställer är vilken verklighetssyn som ligger till grund för vår kunskapsinhämt-
ning, samt det egentliga målet med att införskaffa information om världen runtomkring. När 
detta har fastställs är nästa steg att välja den väg som på bäst sätt kan hjälpa oss att generera 
denna kunskap, alltså fatta valet av den metod med vilken den empiriska studien kommer att 
genomföras. Slutligen redogör vi för det faktiska tillvägagångssättet.

2.1	Vetenskapligt	förhållningssätt
Att studera arbetsplatser och organisationer där människor dagligen vistas är ingen lätt uppgift. Mån-
dag till fredag, nio till fem, och sedan kommer den efterlängtade lönen för ett väl utfört arbete i slutet 
av varje månad. Men är verkligheten inte mer komplex än så? Företaget som arbetsplats är en sam-
manslutning individer som tillsammans samverkar och interagerar med varandra, samt i linje med 
organisationens mål och visioner utgör en ”helhet”. Vissa kan i större utsträckning än andra iklä sig en 

”arbetsroll” men för att kunna undersöka rekryteringsprocessen med syfte att förstå underliggande fe-
nomen och försöka uttala sig kring betydelsen av det som sker kan respondenternas tankar och käns-
lor inte reduceras till att vara allmängiltiga och kvantifierbara. Inte heller går känslor och handlingar 
att granskas i termer av orsak-verkan samband; bara det faktum att vår verklighet är mättad med be-
tydelser och innebörder ej gripbara med fysiska instrument misskrediterar alla försök till ett sådant 
resonemang. Då kunskapsgenereringen i studien syftar till att upplösa det som antagits som vanemäs-
sigt är det lönlöst att söka efter lagbundna sanningar. Människor uppfattar skeenden på olika sätt och 
som ett resultat av detta bidrar de även till förändring på olika sätt. Verkligheten är obeständig, vilket 
märks väl i kontrasten mellan år 1956 och �006, och att genera allmängiltig kunskap under dessa pre-
misser är en omöjlighet. 

Varje organisation har sina speciella särdrag och kan inte studeras i delar. För att förstå hur och var-
för organisationskulturen ser ut på ett visst sätt, vilka motiveringar som framförs i förmån för dess 
förkovran, och följderna därav, måste vi se till hela kontexten i vilken de inblandade verkar. Sociala fe-
nomen kan på så sätt inte sammanställas med fysiska vilket är viktigt att uppmärksamma med tanke 
på den företeelse som ska studeras; exempelvis ett PM, alltså en eller flera A-� papper kan inneha helt 
olika sociala betydelser inom två företag beroende på en mängd olika kringliggande faktorer, djupare 
eller ytligare inbäddade i företagskulturen. Verkligheten som studeras måste därmed problematiseras 
och det fenomen som granskas pressas på betydelse; är det så enkelt att anställningen bygger på klart 
definierade komponenter så som adekvat utbildning och en god social förmåga? Och är det dessa för-
väntningar som undantagslöst ställs på en anställd? 

Känslan kan och bör inte utestängas från den vetenskapliga studien i och med att det vi varseblir med 
känslan förmedlar kunskap i minst lika stor utsträckning som faktaomdömen som vilar på förnuftet. 
Men en studie i känslan och upplevelsens domän förutsätter även vårt eget engagemang i förhållande 
till studieobjektet; vi måste vara deltagande, observerande och vår partiskhet och förförståelse är en 
styrka. Vår personliga kunskap och erfarenhet är nödvändiga förutsättningar för att vetenskaplig kun-
skap ska kunna genereras men vi får samtidigt vara beredda på att forskningsperioden kommer utgöra 
en process där vi reviderar den förståelse vi hade med oss; man måste vara öppen för att skapa föränd-
ring, både i de egna ingrodda föreställningarna och den tidigare genererade vetenskapliga kunskapen. 
På bas av den empiriska studien hoppas vi så illustrera hur situationen ser ut i det här studerade fallet. 
Vår förhoppning är att på så sätt generera uppkomsten av nya tankemönster kring förhållandena inom 
organisationer, samt stimulera till reflektion över våra egna roller och positioner som medlemmar och 
anställda på arbetsplatsen.
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Dessa ställningstaganden kring beskaffenheten av den verklighet som ska studeras samt målsättning-
en för kunskapsinhämtningen leder till att den föreliggande studien kan sägas vara baserad på veten-
skapsteoretiska antaganden av hermeneutiskt slag.1� 

Hermeneutiken, eller tolkningsläran, grundar sig på humanistiska tolkningsmetoder som bygger på en 
förförståelse. Det är förståelsen för enskilda situationer som är målet med kunskapsinhämtningen, vil-
ket medför att försök till vidare generaliseringar är en omöjlighet. Just denna förståelse utgår från den 
enskilde individen och bygger på att vi som människor kan känna empati och sätta oss in i andras livs-
situation och upplevelser. Utgångspunkten för forskningsarbetet är att den egna tolkningen relateras 
till de undersökta subjektens synsätt. Detta tolkningsföreträde, relativt fritt i sin karaktär, medför att 
kunskapen inte kan anses vara säker då mänskliga handlingar kan tolkas på olika sätt, i olika kontex-
ter, och från olika infallsvinklar vilka lätt kan utesluta varandra. Hermeneutikens forskningsideal öpp-
nar möjligheter till att en mer utförlig förståelse för de mänskliga villkoren kan nås genom betoningen 
av ett igenkännande och ifrågasättande forskningsförfarande.15

2.2	Kritisk	forskning	
Att kritiskt reflektera över den information vi dagligen kommer i kontakt med är en nödvändighet för 
att det som anses vara vedertaget och allmängiltigt ska kunna ifrågasättas och revideras. Om all den 
information som finns omkring oss i vardagen inte filtrerades eller sorterades innan den nådde vårt 
medvetande skulle vi snabbt bli utmattade. Filtreringen, vilken sker både instinktivt och avsiktligt, är 
därmed en förutsättning för att informationen ska nå vårt medvetande för att där kunna tolkas till 
olika stereotyper/gestalter – helheter som vi kan förstå med hjälp av tidigare erfarenheter och kunska-
per.16 Denna sortering och organisering gäller även i högsta grad inom de vetenskapliga disciplinerna 
där en process av kritisk granskning kan generera positiva resultat för kunskapandet i form av för-
ändring då nya aspekter som bidrar till ökad förståelse uppmärksammas. Att inte blint godta etable-
rade lagbundenheter och till synes stabila mönster och normativiteter möjliggör ett distanserat och 
kompromisslöst förhållningssätt.17 Helhetslösningar bör med fördel eftersträvas vid all vetenskaplig 
granskning av verkligheten. Den företagsekonomiska utbildningen vid Stockholms Universitet ut-
trycker detta specifikt då undervisningen och ämnesstudierna uttalat skall syfta till; ”att utveckla ett 
kritiskt och reflekterande förhållningssätt till företagandet”, ”att praktiskt tillämpa olika företagsekono-
miska teorier och modeller” samt ”att få förståelse för sambanden mellan olika delområden inom före-
tagsekonomi”.1�

Att rent objektivt och uttömmande kunna utforska vårt intresseområde är omöjligt och inte heller 
något vi eftersträvar med tanke på våra ontologiska utgångspunkter, men det finns tekniker och olika 
grader av ifrågasättande för att komma närmre kärnan av relativitet.19 Flertalet forskare med Kirkeby 
i spetsen anser att hela managementbegreppet har kommit att bli ett så beskaffat fenomen att ett ifrå-
gasättande faktiskt helt har uteblivit. Radikal normativitet är ett faktum, deskriptivitet och verklighet 
skyms av normativiteter och teorier vilket medför en överhängande risk att fenomenet kan komma 
att förlora sin självständiga status. Kirkeby framhåller dessutom att managementfenomenet är extra 
komplicerad då det utgörs av mängd olika ämnesområden som ständigt gör anspråk på att ha skapat 
en ”analysapparat” av ämnet. Människan har en drift att anpassa samhälle och kultur till existerande 
fastställda strukturer, lagar och förordningar på vilka vår perceptionsförmåga grundas, som i sin tur 

1� Andersson Sten, Positivism kontra hermeneutik, Bokförlaget Korpen, Malmö, 1979.
15 Holme I.D & Solvang B.K, Forskningsmetodik-om kvalitativa och kvantitativa metoder, Studentlitteratur, Lund, 1997.
16 Passer Michael W. & Smith Ronald E., Psychology – The Science of mind and behavior, McGraw-Hill, Boston, �00�.
17 Gustavsson Bengt, Kunskapande metoder, Studentlitteratur, Lund, 199�, s. 1�-15.
1� www.fek.su.se
19 Martin, Luther H. red., Technologies of the self: A seminar with Michel Foucault, London, Tavistock, 19��.
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färgar hela vår upplevelse av livet och dess specifika attribut.�0 En annan följd av att blint acceptera 
dominans av skapade självklarheter är ”provinsialism”, där en kultur godtas rakt av utan ett uns av an-
spelning till eftertanke och begrundan.�1

Ovanstående problematik kring lagbundenheter och stabila mönster medför att forskare ej kan besitta 
ett helt neutralt och objektivt ställningstagande, något som har banat väg för den kritiska teorin och 
dess förespråkare.�� Kritisk forskning, dess relevans och bidrag till diskursen, borde istället medföra en 
utvidgning av rådande managementteori där en ”förlovning” mellan kritisk teori och managementstu-
dier är en lämplig lösning.��

Vi ansluter oss helhjärtat till uppfattningen att vetenskaplig forskning borde inkorporera en kritisk 
granskning av de förhållanden som studeras, liksom till de källor som ligger till grund för densamma. 
Risken för att bilden av ”Den Nya Organisationen” och organisationskulturers beskaffenhet leder till 
att endimensionella och ideologiska  ”sanningar” befästs och reproduceras är överhängande om inte 
en kritisk granskning även utgör stommen för vår teoretiska referensram. Vi har därför i möjligaste 
mån försökt anta en ifrågasättande ansats när vi så ska granska den managementlitteratur där fram-
gångsrecept för organisationer baseras på antaganden om att vi lever i en ny tid som per automatik 
kräver nya organisationslösningar. 

För att generera en heltäckande förståelse för den sociala verkligheten och de aktiviteter och proces-
ser som pågår där måste man omfamna det faktum att dessa beror på ett samspel mellan avsiktliga 
handlingar och objektiva lagbundna faktorer som verkar på det omedvetna planet.�� Den kritiska teo-
rin försöker utveckla en metoduppfattning där deltagar- och observatörsperspektivet kan förenas och 
generera ett förståelsesätt som även inkorporerar både hermeneutisk meningstolkning och empirisk-
analytisk orsaksanalys.

2.3	Kvalitativ	metod
Det är viktigt att den valda forskningsmetoden möjliggör insamlingen av ett så rikt material som möj-
ligt. Organisationer och företag som forskningsobjekt medför att de studerade sociala fenomen med 
fördel ska begripas ”på djupet” utifrån de undersökta individernas föreställningsvärldar, attityder och 
erfarenheter. De metodval som följer med denna utgångspunkt är de kvalitativa då de lämpar sig bäst 
när man i ord vill besvara frågor av typen ”hur” och ”varför”. Kvalitativa metoder kännetecknas av en 
närhet till informationskällan samt en strävan att se eller uttrycka händelser, handlingar, reaktioner, 
normer och värden utifrån de studerade subjektens eget perspektiv; det är det empatiska förhållnings-
sättet till studieobjektet som tillämpas.�5

Den kvalitativa forskningen är till stor del styrd av befintliga tidigare teorier och en kvalitativ me-
todansats innefattar en härledning från existerande teori till observerade beteenden och händelser 
i verkligheten. Redan i initialskedet bestämmer forskaren vilka principer som skall appliceras under 
studiens gång för att tolka specifika företeelser. Teorin tillhandahåller således en ram för vad som ska 
observeras samt den informationen som skall samlas in. Genererad empirisk data används sedan för 
att bekräfta, förkasta eller revidera teorin.�6 

�0  Kirkeby Ole Fogh: Ledarskapsfilosofi, Samfundslitteratur, Uppsala, 199�, s. 1 samt 1�-15.
�1  Alvesson Mats & Deetz Stanley, Kritisk samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, �000, s. ��.
��  Gustavsson, s. 15.
��  Alvesson & Deetz.
�� Andersson Heine, Vetenskapteori och metodlära, Studentlitteratur, Lund, 199�, s. ��5 f.
�5 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, Malmö, �00�, s. �6�.
�6 Merriam Sharan B., Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund, 199�, s. 70.
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”Samhällsvetenskapen presenterar inte objektiv, värderingsfri och sann kunskap om de förhållanden 
som har studerats – det gör ingen vetenskap.”�7

Den värld vi möter till vardags är inte fördomsfri och vår förståelse och tolkning av verkligheten är 
ofrånkomligen influerad av de egna referensramarna, värdepremisserna och intressena.�� Ett kvali-
tativt angreppssätt syftar till att alstra förståelse för innebörden av en viss företeelse och bygger på 
analys, förståelse och tolkning av insamlad data. Informationen är selekterad av forskaren och sedan 
tolkad utifrån dennes referensram; därmed kan man inte med säkerhet hävda att en kvalitativ studie 
har genererat ett definitivt eller allmänt slutgiltigt resultat. Tidpunkten samt andra kringliggande inre 
och yttre faktorer kan ha ett visst inflytande på resultatet då mycket kan ändras i efterhand beroende 
på omgivning och nya erfarenheter.�9 Detta gäller både forskaren samt de intervjuade respondenterna. 
Forskarens förförståelse eller paradigm, menat då grundläggande erfarenheter, kunskaper, värderingar 
och forskningssyn är starkt styrande. Kritiken som riktas mot kvalitativa undersökningar är att de är 
föga replikerbara samt att forskarens subjektiva tolkningar ligger till grund för analysen. Förförståelse 
för och förståelse av det fenomen som ska undersökas kan ligga på ett övergripande plan, men risken 
finns att de egentliga sakkunskaperna är obefintliga. Därför är det av stor vikt att man innan studiens 
sjösättning studerar området eftersom forskarens ökade förförståelse bidrar till forskningsprojektet 
och dess resultat. �0 

Ur ett teoretiskt perspektiv var vår förförståelse om det studerade området så gott som obefintlig, nå-
got som märktes när vi gav oss in i förarbetet. Däremot hade vi båda kommit i kontakt med beman-
ningsbraschen vid ett tidigare skede, något som inte alltid var en positiv erfarenhet vilket hade al-
strat en primär uppfattning hur saker och ting ”verkligen” går till vid rekrytering.  Vi upptäckte dock 
att dessa mer eller mindre ingrodda föreställningar delvis reviderades under arbetets gång då en mer 
djupgående bild av rekryteringsförfarandet framträdde. Vi måste här poängtera att vår avsikt aldrig 
var att bekräfta eller förkasta våra egna uppfattningar om branschen. Dessa bemanningsföretag har 
för oss utgjort ett kunskapsmässigt instrument för det fall/skeende vi har velat uppmärksamma. Det är 
även viktigt att betona att de resultat och slutsatser vi genererar inte har ett förklarande kausalt syfte; 
vårt målsättning är istället att frambringa en djupare förståelse för ett specifikt fall, nämligen hur rå-
dande anställningspremisser kan te sig idag. Då den sociala verkligheten är mångtydig och samman-
satt, och då forskningen inom det samhällsvetenskapliga området ständigt går framåt med nya rön 
och teorier, sluter vi oss till uppfattningen att det inte finns några absoluta sanningar inom vetenskapen.

En kvalitativ undersökning genomförs ofta i studieobjektets naturliga miljö, omfattar vanligtvis en-
dast ett fåtal enheter, samt ger forskaren en mer aktiv roll när det gäller materialinsamling, bearbet-
ning och tolkning än vad ett kvantitativ forskningsansats tillåter.�1 En fördel med ett kvalitativt an-
greppssätt är dess inneboende utrymme för flexibilitet under studiens gång. Det var mycket viktigt för 
oss att inte styras av en mer strukturerande och regelstyrd ansats. I initialskedet ville vi ha en möjlig-
het att ändra arbetssätt liksom modifiera frågeställningar och infallsvinkel allt eftersom studien fort-
skred. Detta skulle ha varit en omöjlighet om valet av en kvantitativ ansats hade fattats, då applikatio-
nen av denna metod medför att all ny kunskap som genereras under det konkreta genomförandet av 
studien inte får resultera i ändringar i undersökningens planering och upplägg.�� 

Genom en kvalitativ metod finner vi oss ha en större möjlighet att i vår studie kunna nå ett större djup 
och erhålla en bättre förståelse för det område som undersöks än om en kvantitativ metod hade till-
lämpats. Vi anser inte att det fenomen vi studerar hade kunnat kartläggas på ett fördelaktigt sätt ge-

�7 Holme & Solvang, 1997, s. ��.
�� Ibid., s. �� ff.
�9 Alvesson Mats & Sköldberg Kaj, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod,  

Studentlitteratur, 199�, s. 7.
�0 Gummesson Evert, ”Fallstudiebaserad forskning” i Kunskapande metoder, Gustavsson Bengt (red.),  

Studentlitteratur, Malmö, �00�, s. 11�.
�1 Merriam, 199�, s. �0.
�� Ibid., s. �1.
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nom en kvantitativ ansats då vissa fenomen inte går att mäta och presenteras i form av siffror. Infor-
mationen vi samlar in ska inte heller kvantifieras då den bygger på uppfattningar från olika individer, 
och vi anser att vår fysiska närvaro och närhet som forskare resulterade i att respondenterna på ett 
mer fritt och avslappnat sätt kunde resonera kring de föregivna teman som angetts. De generade sva-
ren var av sådan karaktär att vi kan påstå att vi inte hade kunnat ställa upp dessa på förhand i ett frå-
geformulär. Detta speciellt då de individuella skiftningarna respondenterna emellan är av sådan vikt 
för resultatet. Trots att mer övergripande mönster hade kunnat fångas upp genom tillämpningen av 
kvantitativa metoder vill vi ändå propagera för att karaktären av vårt undersökning då inte kommit till 
sin fulla rätt.
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2.4	Fallstudien	som	forskningsdesign
En fallstudie kan karaktäriseras som ”…en särskild empirisk forskning som undersöker ett nutida feno-
men i dess verkliga sammanhang där gränsen mellan fenomenet och kontexten inte är uppenbar och i 
vilken flertalet källor av bevis har nyttjats.”�� Fallstudien tar alltså sin utgångspunkt i redan existerande 
förhållanden och kommer undersökningsobjektet nära inpå livet.

När en forskare vill förstå och sätta sig in i studieobjekt av en mer komplex och tvetydig natur är fall-
studiebaserad forskning en lämplig metod. En sådan innebär att forskaren gör en mer eller mindre in-
tensiv studie i ett specifikt ”fall” där undersökningen genomförs på en mindre avgränsad grupp.�� Det 
som söks är ”mjukdata” som uttrycks i ord, handling och mellanmänsklig interaktion, men lika viktigt 
är även det som inte uttrycks explicit. Fallstudien som övergripande forskningsansats lämpar sig bäst 
vid undersökningen av ett specifikt fenomen, en händelse, individ, ett skeende, ett företag eller en so-
cial grupp. Vanligt förekommande är att fallstudien ses som en övergripande strategi för att undersöka, 
förstå och tolka aktuella nutida fenomen då den möjliggör en undersökning som syftar till att tillgo-
dogöra holistiska och meningsfulla karaktäristika av existerande villkor.�5 Centralt i vårt val av fallstu-
dien som forskningsdesign har varit det faktum att den lämpar sig mycket bra vid undersökningar där 
fallet av egen kraft utgör fokus för intresset�6, vilket är något som i hög grad utmärker vår empiriska 
studie.

Fallstudiens fördel är att den ger möjliggör en helhetssyn samt lämnar stort utrymme i valet av datain-
samlings- och analystekniker där regelstyrningen av forskningen är begränsad.�7 Detta ger oss möjlig-
heten att lättare förstå det totala sambandet i en social dynamisk situation där mindre konkreta och 
påtagliga faktorer så som värderingar och känsla kommer till ytan under vår studie. Då metoden är 
förankrad i verkliga situationer och företeelser resulterar därför en fallstudie i en rikhaltig och holis-
tisk redogörelse av det studerade fenomenet.�� 

Forskaren val och motivering av de studerade fallen blir här av stor vikt och bör vara medvetet och 
explicit. Inom traditionell forskningsmetodik har fallstudier framförallt ansetts vara lämpliga vid så 
kallade explorativa studier för att formulera, precisera, testa samt utveckla teorier. Fallstudien som 
metod kan således med fördel adapteras både för att utveckla och pröva en teori. Inom organisations-
forskningen används fallstudier flitigt då kunskapsinhämtningen har syftat till att förstå en organisa-
tions hela komplexitet.�9 På grund av vårt forskningsområdes beskaffenhet har dessa aspekter, vilket ti-
digare poängterats, varit viktiga för oss under studiens gång. Då vårt syfte och problem i denna studie 
rör organisationsprocesser och ämnar beskriva och förklara ett fenomen vi anser existera inom orga-
nisationer idag har vi valt att utföra en fallstudie för att generera empiriskt underlag för vår studie.

Det finns många sätt att samla in data till en fallstudie, exempelvis genom dokumentation, intervju-
er, direkta observationer, delaktiga observationer och fysiska artefakter.�0 Fallstudiens styrka ligger i 
att många typer av empiriskt material kan hanteras och användas, något som bidrar till att generera 
djupare förståelse av det komplicerade organisationsfenomen som studeras här. Den empiriska under-
sökningen kommer således att följa en fallstudiedesign där rekryteringsprocessen i de valda beman-
ningsföretagen kommer att granskas på ett djupare plan. Då syftet med vår empiriska datainsamling 
är att granska den process där rekryterare väljer ut individer på baser andra än reell kunskap är det för 

�� Yin Robert K, Case Study Research: Design and Methods, 19�9, s. ��, egen översättning.
�� Bryman, �00�, s. 6� ff.
�5 Yin, 19�9, s. 1�.
�6 Bryman, �00�, s. 66.
�7 Gummesson i Gustavsson (red.), �00�, s. 11�.
��  Merriam, 199�, s. ��.
�9  Gustavsson, �00�, s. 6.
�0  Yin, 19�9, s. 61 f.
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oss viktigt att personligen vara nära respondenterna och kunna samla in vårt material under mindre 
strikta former. Den primära metoden för datainsamlingen kommer följaktligen utgöras av intervjuer i 
mindre strukturerad form.

En av de viktiga och centrala problemen inom allt forskningsarbete är hur teorin skall relateras till 
verkligheten och vice versa. De två alternativa arbetssätten när det gäller att tolka, dra slutsatser och 
utveckla teorier är deduktion och induktion. Att arbeta deduktivt innebär att undersökningen utgår 
från allmänna principer och befintliga teorier. Det är dessa teorier som ligger till grund för hur empi-
risk data samlas in, tolkas och relateras till redan befintlig teori. Ur dessa redan befintlig teori härleds 
hypoteser som därefter prövas i det aktuellt studerade fallet och ligger till bas för de slutsatser som 
dras om enskilda företeelser. Genom att dra nytta av befintliga teorier söker man utvidga vetandet, 
både när det gäller den applicerade teorin i sig eller den kända verkligheten.�1 Induktion innebär istäl-
let att forskaren studerar forskningsobjektet utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare 
vedertagen teori. Denna formuleras istället vid ett slutligt skede utifrån det insamlade empiriska mate-
rialet; teorin blir här resultatet av den egna forskningsinsatsen. Den induktiva processen innebär alltså 
att generaliserbara slutsatser dras på grundval av genomförda observationer. Trots att en induktiv 
strategi allmänt brukar förknippas med ett kvalitativt angreppssätt är det inte givet att denna typ av 
studie genererar en teori, och teorin används ofta som bakgrund i kvalitativa undersökningar.��

Förhållandet mellan teori och praktik kan vara praktiskt lämpligt att granska i termer av deduktiva 
och induktiva strategier, men det är bättre att uppfatta dessa som tendenser och alltså inte som en för-
utsättningslöst gällande distinktion��; forskning som baseras på en fallstudie kan till sin karaktär vara 
både teorigenererande och teoritestande.�� Det finns även en tredje möjlighet att förhålla sig till empiri 
och teori i vetenskapliga studier, nämligen den abduktiva ansatsen.

Litteraturen har fördjupat vår undran över de förhållanden som studeras i undersökningen, legat till 
grund för mycket av förarbetet samt datainsamlingen och varit en återkommande fast källa under hela 
arbetets gång. Vår studie hade utan sin relativt starka teoretiska förankring inte haft samma karaktär. 
Teorierna kring organisationskulturer och individen på arbetsplatsen, vilka har granskats utifrån ett 
kritiskt perspektiv, har spelat en viktig roll i genereringen samt tolkningen av det insamlade empiriska 
materialet. Vår grundläggande nyfikenhet över individen på arbetsplatsen har sitt ursprung baserat på 
egna erfarenheter och iakttagelser men har fördjupats och nyanserats under studiens gång, mycket i 
och med den kritiska forskningens kontribution i arbetets tidiga skede. Den populära managementlit-
teraturen har tillsammans med kritikernas röster skapat en bild över diskursens motsägande karaktär, 
men våra teoretiska studier har inte syftat till att identifiera någon egentlig konkret teori att verifiera 
eller falsifiera.

Att ta en alltför slavisk utgång i teori hade för vår del dock inneburit att vi gick miste om relevant in-
formation vilken hade fallit utanför undersökningens ramar. Då vi inte var strikt bundna till att empi-
riskt söka grunder på vilka rådande teoribildningar kunde stötts eller förkastats framträdde nu istället 
alternativa vägskäl till vilka vi fritt kunde ta ställning. Det skedde faktiskt att vi under studiens gång 
skiftade infallsvinklar, en frihet vi inte hade kunnat tillåta oss vid en rent deduktiv ansats. Men då stu-
dien faktiskt till stor del bygger på att en rådande diskurs primärt identifieras för att sedan granskas, 
analyseras och problematiseras kan vi inte heller påstås anta en rent induktiv ansats.

Vårt mål med kunskapsinhämtningen är inte en teorigenerering i dess rätta bemärkelse, utan snarare 
en nyansering och ifrågasättande av teorierna baserat på de förhållanden som har kunnat skönjas på 
empirisk grund. Vår nyfikenhet över om individen fortfarande inte knyts till arbetsplatsen kan dock 
ses som en genomgående undran som födde och genomsyrar studien samt utgör en form av hypotes 
vi själva strävar efter att besvara. Baserat på dessa premisser ser vi att vår studie har inslag av både in-

�1  Alvesson & Sköldberg, 199�.
��  Bryman, �00�, s. ��.
��  Ibid. 
��  Gummesson i Gustavsson (red.), �00�, s. 119.
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duktiv och deduktiv karaktär men en naturlig och ensidig placering i någon av dessa fack är omöjlig. 
Vi anser att vi tangerar det som utmärker ett abduktivt angreppssätt, en kombination av induktiv och 
deduktiv art där ett enskilt fall tolkas med ett hypotetiskt övergripande förklaringsmönster. Empirisk 
data kan vara utgångspunkten för abduktion men teoretiska inslag är genomgående närvarande under 
forskningsprocessen. Analysen av empirin kan kombineras med studier av tidigare teorier där littera-
turen verkar som inspirationskälla för upptäckten av förståelsemönster. En växlingsverkan mellan te-
ori och empiri sker genomgående under forskningsprocessen, något som resulterar i att båda omtolkas 
i skenet av varandra under arbetets fortskridande.�5 Det är just detta vi anser karaktärisera vår arbets-
gång och slutledning då tidigare kända mönster som omger vårt studerade fenomen ställs mot varan-
dra och belyses empiriskt ur ett nytt perspektiv.

�5  Alvesson & Sköldberg, 199�.
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2.5	Tillvägagångssätt

2.5.1	 Sjösättning

Arbetet föddes med vår undran inför vad som idag är de ytterst avgörande faktorerna för att en individ 
ska få anställning, men dessa tankegångar var till en början centrerade kring estetikens betydelse i da-
gens samhälle. Det var på denna grund vi började fundera i termer av företag som stereotypa enheter 
där viss karaktäristik generellt kan sägas utmärka de anställda. Något som ytterligare spädde på vårt 
intresse för valet av ämne var ett spontant möte med en lärare på företagsekonomiska institutionen 
som efter att ha fått höra våra funderingar rekommenderade oss att ”ta en titt” på en bok författad år 
1956, nämligen William H. Whytes ”The Organization Man”. Och vi gjorde just detta…

Tankarna fördes vidare och samtidigt djupare då vi ställde oss frågande kring vilka värden som idag 
kan sägas känneteckna organisationer som sammanknutna enheter; är det så att företag binder män-
niskor till sig och faktiskt strategiskt väljer medarbetare utefter vissa på förhand rådande faktorer i 
företagsmiljön? Och vi var då osökt inne på ämnet organisationskulturer. Vår handledare Christian 
Maravelias uppmärksammade det faktum att organisationskulturer som fenomen hade tillskrivits 
stor betydelse inom den populära managementlitteraturen och tipsade oss om vidare litteratur i detta 
ämne.  Vi började med inläsningen av Thomas Peters & Robert Watermans ”In Search Of Excellence” 
författad år 19���6, och bestämde oss för att ytterligare fördjupa vår granskning av den populära ma-
nagementlitteraturen i syfte att syna både faktiskt innehåll men även den form i vilken argumenten 
framställs. Främst var det organisationskulturers store guru Edgar Scheins bok”Organizational Cul-
ture and Leadership” (�00�) som stod i täten�7, men även “Corporate Cultures” (19��) av Terrence Deal 
& Allan Kennedy, samlingsverket ”Företagskulturer” �� (19�5) med Ralph Kilmann som redaktör och 
huvudförfattare samt ”Modern Approaches to Understanding and Managing Organizations” (19��) av 
Lee Bolman & Terrence Deal.

Behovet av en kritiskt präglad ansats framkom relativt tidigt då vi uppmärksammade att temats karak-
tär behövde en nyansering på ett djupare plan då ämnet berör aspekter kring makt och kontroll över 
individen, även på en rent moralisk bas. Även här var vår handledare behjälplig när det gällde att finna 
lämplig forskning som tangerade och problematiserade vår managementlitteratur av det mer ”popu-
lära” slaget. Den teoretiska basen har framför allt genererats utifrån sekundärdata i form av litteratur 
och vetenskapliga rapporter samt tidningsartiklar. Vid sökning efter dessa användes databaser, både 
av mer generell karaktär så som Libris, men även företagsekonomiskt nischade liksom EconLit och 
Emerald, tillgängliga via Stockholms Universitetsbibliotek och det virtuella biblioteket på Stockholms 
företagsekonomiska institution. Sökningen var från början av en allmän karaktär med ett överflöd av 
litteratur som följd, men i och med att vi lyckades snäva in vårt intresseområde krympte och fördjupa-
des vår potentiella litteraturlista.

Vi började fundera hur vi på bästa sätt kunde närma oss ämnet empiriskt och få en rätsida på om/hur 
organisationskulturer faktiskt existerar och verkar samt hur individen knyts till sin arbetsplats. Det 
föll sig naturligt att bemanningsbranschen kunde tillföra bäst insikt i denna problematik då de kom-
mer i kontakt med både företaget och den arbetssökande. Då en av oss tidigare hade varit anställd på 
bemanningsföretaget Humanpro började vi med att kontakta en av rekryterarna där och bokade in 
en intervju. Mycket av tiden därefter spenderade vi på bibliotek där vi genom sökning i diverse data-
baser försökte orientera oss i vad som verkligen finns utforskat inom vårt intresseområde. En initial 
teorigranskning resulterade i att vi fick en klarare bild av hur vi skulle närma oss vårt studieområde 

�6 Se även s. �.
�7 Vi valde medvetet att läsa den tredje upplagan av boken från år �00� då det för oss var intressant att granska 

det som förespråkas så nära vår egen samtid. Författaren menar i förordet till den tredje upplagan att vissa 
förändringar har genomförts sedan år 19�5 då boken kom ut första gången, men vid en jämförelse av inne-
hållsförteckningarna visade det sig att grundinnehållet i stort var identiskt mellan utgåvorna.

�� Orginaltitel: “Gaining Control of  the Corporate Culture”.
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på empirisk grund. Sedan inleddes en process där vi genom en sökning på Internet ville kartlägga be-
manningsbranschens utformning. Detta gav ett intressant resultat då vi kunde skönja att dessa företag 
kraftigt marknadsför sig med löften om ”rätt matchning” men där tillvägagångssättet och rekryterar-
nas uttalade kompetens att tillgodose detta löfte skiljde sig åt betydligt. I de teoretiska grunderna hade 
vi redan tidigare noterat att stor vikt lades vid rekrytering som strategi och när vi nu hade beman-
ningsföretagens hemsidor framför oss såg vi att många av dessa profilerade sig genom att på beteende-
vetenskaplig grund utlova sina kunder ett lyckat resultat. Vi ville således intervjua någon som repre-
senterade denna nisch inom den undersökta branschen. 

Valet föll då på Ahead Rekrytering AB vars personlighetstester hade en framträdande roll i de utbjud-
na tjänsterna. Då vi började undra om det förekommer några skillnader inom det undersökta områ-
det mellan uthyrning av personal för obestämd tid jämfört med rekrytering åsyftad fast anställning, 
bestämde vi oss för att i vår undersökning även inkorporera företaget Proffice där denna tjänst är 
välutvecklad. Inga andra direkta faktorer än just de ovan nämnda, samt det generella ”löftet” om ett 
garanterat lyckat resultat, påverkade vårt val av studieobjekt, mycket beroende på karaktären av den 
kunskap vi önskade generera med undersökningen, alltså viljan att få insikt i ett specifikt fenomen. 
Det bör nämnas att vår avsikt var att genomföra intervjuer med fem företag men på grund av tids-
brist från rekryterarnas sida kunde inte de sista två mötena genomföras som planerat. Det genererade 
materialet ger inte absoluta svar, förklaringar och uttömmande sanningar. Däremot räckte de svar vi 
erhöll för att generera en ökad förståelse för den undran vi bygger studien på. Den empiriska delen av 
studien utgörs således av primärdata, alltså sådan information vi har inhämtat själva med intervjuer 
som främsta datainsamlingsmetod.

2.5.2	 Intervjuerna

Inom ramen för vår fallstudie har vi använt kvalitativa forskningsintervjuer som en metod att samla in 
data, ett tillvägagångssätt speciellt lämpat då målsättningen med kunskapsinhämtningen är att gene-
rera djupgående insikt i ett fenomen genom mer ingående och detaljerad data. Detta gäller speciellt då 
antalet informanter är begränsat. Semistrukturerade, eller halvstrukturerade, intervjuer är ett mellan-
ting mellan strukturerat frågeformulär och öppet samtal och är att föredra då forskaren strävar efter 
upptäckt, ej kontroll, samt efter en mer flexibel intervjuprocess. Under den personliga intervjun sker 
ett möte öga mot öga mellan forskare och respondent/informant och kunskapen konstrueras i detta 
samspel. Viktigt är därmed att den som intervjuar både lyssnar till det som sägs i direkta uttalanden 
men även det som ligger explicit, alltså sägs mellan raderna. Detta kräver att forskaren är väl medve-
ten om och insatt i det ämne som utgör inramningen för intervjun. Halvstrukturerade intervjuer ge-
nomförs ofta på tematisk bas där en intervjuguide skapar de specifika teman som skall beröras men 
som respondenten kan resonerar fritt utifrån. Forskaren kan vara flexibel när det gäller att fatta beslut 
kring hur intervjun skall fortlöpa och har möjlighet att förändra den ordning och form i vilken frågor-
na ska ställas.�9

Det finns flera tekniker för att registrera intervjuinformationen. Den som ofta rekommenderas är 
anteckningar kombinerade med bandspelare som ”backup”, vilket ger fördelen att intervjuaren kan 
anteckna sådant som inte visar sig verbalt, så som respondentens reaktioner och kroppsspråk.50 Vi 
började tidigt fundera över hur data skulle samlas in och registreras och kom fram till att använda en 
bandspelare då vi kände det var av stor vikt att vi båda var aktiva i mötet med respondenten. Vi be-
stämde ändå att en av oss skulle föra stödanteckningar, främst för att gardera oss mot oväntade teknis-
ka sammanbrott, men även för att ”avdramatisera” bandspelaren som mekaniskt registrerade respon-
dentens ord. Vi hade genomfört en grundlig diskussion med varandra över de aspekter vi ville beröra 
under intervjuerna samt hur dessa faktiskt bäst skulle komma till uttryck. Då vi kände att vi själva 
behövde konkreta fasta punkter att utgå ifrån utarbetade vi innan första intervjun ett frågeformulär 

�9 Bryman, �00�, s. �01 ff.
50 Merriam, 199�, s. 96.
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där frågorna centrerades kring det vi uppfattade som mest relevant rörande rekryteringsprocessen. 
Till dessa frågor förhöll vi oss långt ifrån slaviskt och under intervjuerna märkte vi att vi faktiskt bara 
tangerade vissa, medan andra utgjorde huvudfokus. Efter den första sessionen noterade vi att det med-
havda frågeformuläret faktiskt utgjorde ett stressmoment då vi fann oss sitta och stämma av frågorna 
rent mekaniskt, något som föranledde en mer distanserad koppling till frågorna under de två återstå-
ende intervjuerna. 

Alla intervjuer genomfördes på bemanningsföretagens kontor och varade i snitt cirka en timme. Det är 
under en intervjuprocess viktigt att respondenten förstår sin roll i sammanhanget och bör motiveras 
tillräckligt för att delta på ett konstruktivt sätt,51 ett faktum vi noterade då vi etablerade en tidig kon-
takt med tillhandahållen information. I god tid innan det personliga mötet hade vi skickat mail till de 
presumtiva  respondenterna där vi presenterade oss och beskrev vårt intresse samt övergripande syfte 
med föreliggande studie. De faktiska intervjuerna inleddes med att konsulterna fick berätta om den 
verksamhet de är delaktiga i. Det primära syftet med detta var från vår sida att få informanterna att 
känna sig avslappnade när de fick tala om något som ligger de nära och som de förväntas besitta stor 
kunskap kring och därmed kunna beskriva på ett detaljerat sätt. Mycket av denna information tidigt 
under intervjuerna var för oss rent kunskapsmässigt överflödig men av vikt för att få igång samtalet 
samt generera förtroende och förståelse.

Analysen är en kontinuerlig, genomgående process som i hög grad präglar kommande resultat. Även 
under intervjuer sker en tolkning av den information som uttalas och noteras och forskaren försöker 
verifiera sina tolkningar och teser under intervjuns gång. Som intervjuare bör man även vara medve-
ten om att respondenten kan tänkas ge ett svar som denne tror att intervjuaren vill höra. Just därför 
är det kritiska kravet på intervjuaren av en sådan stor vikt och bör tillämpas under intervjuns gång 
för att på så sätt direkt kunna tolka och utveckla innebörden i det som sägs. Att vara styrande, det 
vill säga att som forskare veta vad man vill ha ut från intervjun innebär dock inte att frågorna får vara 
direkt ledande och styrande.5� Vi har under vår intervju adapterat dessa råd, vilket har varit av större 
vikt i ett fall där vi upplevde att respondenten i början var reserverad och förhöll sig något skeptisk och 
avvaktande. Trots att en viss grad av styrning och visioner av kommande resultat inte helt har kunnat 
kopplas bort har vi försökt eftersträva en neutral, öppen och sensitiv approach till de svar som respon-
denterna faktiskt förmedlade.

2.5.3	 Bearbetning	och	analys

Som forskare måste man på ett tidigt stadium ta ställning till hur all insamlad data ska användas samt 
hur rådata skall behandlas så att den genererar mening och kan ligga till grund för resultaten. För att 
kunna dra slutsatser av det insamlade materialet och på bas av dem bilda begrepp, kategorier och mo-
deller måste forskaren först finna mönster och sammanhang i materialet. Analysprocessen bör vara 
reflekterande, systematisk och omfattande.5�

Då fallstudiebaserad forskning ofta genererar stora mängder data av ibland diffus och oväsentlig ka-
raktär finns det anledning att kondensera materialet så att de viktiga och relevanta delarna behålls 
medan de irrelevanta stryks. Datamängden ska med fördel inordnas i begrepp, kategorier och matriser, 
med det slutliga målet att göras överblickbar och hanterlig. En kvalitativ fallstudies styrka ligger dock 
i mycket just i att en så stor och varierad flora av data kan genereras. Därför är det mer fördelaktigt att 
prata i termer av datakondensering snarare än datareducering.5� Med detta menas att bibehållning av 
rikedomen skall eftersträvas men i en strukturerad form och med ett mer komprimerat innehåll. Just 
denna process bidrar till att motverka att det empiriska materialet presenteras på ett rent deskriptivt 

51 Gustavsson, �00�, s. ���.
5� Bryman, �00�, s. �06 (Enligt Kvales lista över krav på intervjuaren).
5� Gummesson i Gustavsson (red.), �00�, s. 1��.
5� Ibid., s. 1��.
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sätt; rådata når en högre abstraktionsnivå genom att uppgifter av likartad karaktär kondenseras under 
samma kategorier.55 Konceptuella likheter och mönster skall alltså med fördel utrönas ur det samlade 
materialet.

Nyckeln till den kvalitativa forskningen är jämförelse eller komparation där data jämförs med varan-
dra både internt, menat de egna genomförda intervjuerna, men även externt då den egna forskningen 
synas utifrån andra observerade fall. Det är ofrånkomligt att analys och tolkning av empirin ställs i en 
jämförelse med teorin, hur och när detta sker beror i stor mån på det valda arbetssättet när det gäller 
teoriproduktionen. Den kvalitativa forskningen kännetecknas just av att datagenerering, analys och 
tolkning delvis sker parallellt, men även av att preliminära slutsatser dras under det initiala stadierna 
vid teorigranskningen och fältstudien.56 

När vi nu hade den samlade data från våra tre intervjuer behövde vi ta ställning till hur denna skulle 
bearbetas, struktureras och presenteras. Våra kategorier var från början preliminära och öppna för 
revidering. Intervjuerna spelades som nämnt in på kassettband, detta med respondenternas tillåtelse. 
Efter intervjuerna diskuterade vi muntligen våra intryck och tolkningar av kommunikationen med re-
spondenterna. Direkt efter varje session gjordes även en preliminär genomgång av det som sades och 
de förda anteckningarna skrevs in i datorn för lägga en grund för fortsatt bearbetning. Sedan överfö-
randes det insamlade materialet från band/tal till dator/text. Vi var under denna transferering noga 
med att korrekt återge respondenternas faktiska uttalande ord för ord och inte i en tolkad/bearbetad 
version. Denna arbetsgång valdes i och med att vi eftersträvade att ha all fakta tillgänglig i text, dels 
för att lättare kunna urskilja kategorier och samband, dels för säkerheten av att inte missa eller miss-
uppfatta något som faktiskt sades.

Varje intervju markerades sedan med en specifik färg, det vill säga en färg för varje företag, för att se-
dan grovt föras ihop tematiskt och sätta en stomme för det innehållsmässiga stoffet. Ganska omgå-
ende blev det klart för oss att en uppspaltning av klart åtskilda kategoriseringar skulle bli en omöjlig-
het i vårt fall då vi inte ville rubricera det som hade sagts, utan istället behålla den unika prägel varje 
enskild respondent hade bidragit med. Vi valde då att börja med att sammanföra materialet utifrån tre 
huvudkategorier vilka i stort sammanföll med konsulternas arbete i kronologisk ordning; ”företags-
analys”, ”rekrytering” och ”uppföljning”. Under dessa med generella kategorier klippte och klistrade 
vi sedan in texterna som vi fann passande men var noggranna med att kontexten i det som sades inte 
bara skulle ”styckas upp” mekaniskt. Efter denna arbetsprocess hade vi genererat ett mycket färggrant 
dokument med hela den insamlade kunskapen grovt ordnad i tankeblock.

Vi hade ständigt visionen med oss att intervjudata skulle presenteras i en berättande form, något som 
var lättare sagt än gjort och krävde en hel del resonemang och eftertanke när arbetet med texten fort-
följde. Tillslut lyckades vi dock nå den önskade formen där vi inte bara sammanställde, utan även för-
sökte nyansera och kontrastera fakta i de fall där respondenternas svar inte sammanföll med varandra. 
Vi har valt att arbeta mycket med belysande citat, något som även framkommer i studiens övriga delar, 
eftersom vi är av den övertygelsen att väl valda och placerade citat kan verka både belysande och upp-
lysande. I några fall fann vi det ytterst relevant att låta respondentens formuleringar tala. Då det är av 
stor vikt för studiens akribi57 att det uttalade ordet är välförstått och korrekt citerat var vi extra minu-
tiösa med att båda noggrant lyssna av bandet där det använda citatet uttalades för att garantera att vi 
verkligen hade uppfattat det som sades fullständigt. Vi ställdes även inför problemet hur vi i text skulle 
föra ner talspråk, pauser, ändringar i uttalanden, svordomar med mera, samt hur/om vi skulle sätta ut 
kommateringar, utropstecken och andra understödjande symboler. Till den grad det har varit möjligt 
har vi försökt att återge det som sades ”rakt av”, men i vissa fall har vi kondenserat ett ”hackigt” utta-
lande till en fullständig mening i skriven form i syfte att göra texten mer förståelig och läsbar. Data-
kondenseringen var i full gång samtidigt som vi återgick till det teoretiska arbetet. Det var nu vi kunde 

55 Gummesson i Gustavsson (red.), �00�, s. 1��.
56 Ibid.
57 Ibid., s. �6.
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jämföra, diskutera och få fullt utlopp för det kritiska angreppssätt som har präglat studien. Teori och 
empiri, diskurs och vår verklighet sammanstrålade och väckte obönhörligen fler frågor, samtidigt som 
den belyste och besvarade andra.

2.5.4	 Källkritik

Diskussionen kring ett kritiskt förhållningssätt till källmaterialet innebär för vår del en tudelning mel-
lan å ena sidan den information som inhämtades för de teoretiska grunderna, dels det empiriska mate-
rialet sprunget ur intervjuerna med bemanningskonsulter. Då den populära managementlitteraturen 
till sin karaktär är så ”dikterande” har det alltså varit viktigt för oss att anta en källkritisk hållning vid 
inläsningen av denna. Denna litteratur har, vilket tidigare poängterats, använts i ett mer empiriskt syf-
te. Även när det gäller ”kritikernas” mer akademiskt präglade rapporter vilka har använts för att kon-
trastera den tidigare nämnda litteraturen har vi förhållit oss ifrågasättande.

Det finns alltid en överhängande risk då forskning bedrivs att datamaterialet skall visa sig vara vilsele-
dande. Det är därför mycket viktigt att de använda källorna granskas kritiskt och avfärdas om de inte 
visar sig vara pålitliga. Även forskarens eget dokumentation av intervjun kan på olika grunder råka 
ut för förvanskning. Inom klassisk källkritik kan generellt tre krav urskiljas när det gäller anspråken 
för datas pålitlighet.5� Det första är kravet på samtid, det vill säga tiden som har förflutit mellan den 
faktiska iakttagelsen och ”berättelsen” av fenomenet bör vara så kort som möjligt. Då vi undersöker 
skeenden som i hög grad är aktuella, samt det faktum att rekryterarna till vardags ställs inför denna 
verklighet, känner vi att vi uppfyller detta krav i vår studie.

Vid intervjuer kan respondenten uttala åsikter utifrån en viss tendens vilket stör de verklighetsbeskriv-
ningar som forskaren avser inhämta; i sin mest extrema form kan källan förvränga verkligheten till sin 
egen fördel. Forskaren bör i möjligaste mån undersöka dessa tendenser i materialet då misstanke finns 
att dessa medvetet eller omedvetet kan ha påverkat respondentens svar. Denna risk är mycket svår att 
konkret fastställa men vi upptäckte att det under intervjuerna förekom att respondenten talat mycket 
gott om verksamheten inom det egna företaget, samt primärt undvikit att svara på frågor av mer in-
trängande karaktär. Intervjupersonerna förhåller sig under sådana omständigheter inte rent objektiva 
och tillåts inte heller uttala sig om vissa delar av verksamheten. En viss grad av skönmålning har där-
med förekommit om vilket vi har varit medvetna, och vi har i möjligaste mån försökt skilja fakta från 

”promotion”. Då frågorna vi ställde kunde uppfattas vara av känslig karaktär kan respondenternas svar 
inte tas för given sanning. Det är dock viktigt att poängtera att det uppställda syftet i mycket bygger 
på att värdering och känsla kommer till uttryck. Vi har därför i vår bearbetning och analys av inter-
vjumaterialet i vissa fall framfört svar vilka primärt kan ty sig vara av mer vinklad karaktär. Detta var 
viktigt då respondenternas subjektiva uppfattning faktiskt ligger till grund för materialinsamlingen 
eftersom rekryteringsprocessen i mycket handlar om känsla och intuition. 

Beroendekriteriet blir av vikt då en källa misstänks vara beroende av en annan. Värdet av den infor-
mation som erhålles sjunker då det sker en urlakning av informationen ju fler led som är involverade. 
Information från förstahandskällor är pålitligare än uppgifter som har förmedlats i flera led. Våra re-
spondenter är alla personligen involverade i rekryteringsförfarandet, både när det gäller kundbesök 
som intervjuer av arbetssökande. Då vi i vår undersökning inte ställde respondenterna inför frågor om 
situationer i vilka de själva inte är engagerade anser vi att de intervjuade rekryterarna gav oss informa-
tion om de processer de själva är deltagande i. Vi vill poängtera att risken för ett ytterligare beroende 
skulle kunna ha uppkommit då vi som forskare inte båda fysiskt hade deltagit under alla intervjuer 
då ett återberättande alltid blir sekundärt till sin karaktär. Därför har det varit viktigt för oss att båda 
vara delaktiga vid ”mötet” där den information vi eftersöker delges.

5� Ödman Per-Johan, ”Hermaneutik & Forskningspraktik” i Kunskapande metoder, Gustavsson (red.), Lund, �00�, s. �5.
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2.6	Metodkvalitet
Vi har, som ovan nämnt, sökt att under studiens gång hålla en neutralt ståndpunkt vad gäller all in-
hämtad information. Detta för att nå ett så rättvisande resultat som möjligt och inte låta färgas av så-
väl yttre som inre influenser. Frågan är dock: hur tillförlitlig är vår studie och har vi lyckats inringa det 
faktiska och ämnade studieområdet?

Dessa frågor blir viktiga i och med att huvudsyftet med all forskning, oberoende metod och inriktning, 
är att producera giltiga resultat vilka är trovärdiga och hållbara. Då vi har bestämt oss för att genom-
föra just en kvalitativ fallstudie blir det extra viktigt att resonera kring detta eftersom den valda me-
toden inte ger ett utrymme att på förhand bestämma vilka kriterier för mätning och analys som skall 
vara gällande, något som i studier av mer kvantitativ, experimentell karaktär är mer självklart. Då det 
hos oss är strävan efter djupare förståelse som i mångt och mycket styr undersökningen blir det vik-
tigt att syna pålitligheten av slutresultatet. Ett grundläggande problem i hermeneutiska studier är just 
hur man undersöker och bestämmer tolkningars giltighet.59

Kriterier som gäller vid kvalitetssäkring och kvalitetsbedömning i en undersökning är reliabilitet och 
validitet. För att kunna påstå att resultatet av den genomförda studien förklarar faktiska förhållanden 
måste de fakta som observeras vara påtagliga. Reliabilitet mäter graden av reproducerbarhet och är in-
dikator på i vilken utsträckning mätningar, instrument eller tillvägagångssätt ger stimulanta resultat 
vid upprepade tillfällen under förövrigt likartade förhållanden av samma fenomen. Låg reliabilitet är 
en indikation på att mätmetoden inte definierats tillräckligt noggrant.60

Extern reliabilitet rör undersökningens replikerbarhet det vill säga i vilken utsträckning den kan upp-
repas av andra efter oss. Då vi som forskare undersöker en social miljö som ständigt förändras blir 
det per definition svårt att helt uppfylla kravet på extern reliabilitet. Företagens krav liksom förhål-
landena på arbetsmarknaden förändras ständigt, och dessa förhållanden är svåra att frysa, speciellt då 
bemanningsbranschen anpassar sig till de omdaningar som sker runtomkring. Den insamlade empi-
riska informationen utgörs av enskilda personers uppfattningar av verkligheten, vilket kan medföra att 
andra svar skulle erhållas vid valet av andra respondenter. Vi har dock strävat efter att säkerställa en 
hög grad av tillförlitlighet i studien, bland annat genom att båda närvara vid intervjuerna, ställa raka 
och oledande frågor samt spela in svaren på bandspelare. Det faktum att en av de tillfrågade vill vara 
anonym kan dock bidra till att sänka graden av reliabilitet då en efterföljande forskare inte har öppen 
tillgång till samma källa. 

Intern reliabilitet handlar om att vi som forskare (interbedömare) kommer överens om hur det mate-
rialet och intrycken vi samlar in under studieprocessen ska uppfattas och tolkas eftersom båda styrs av 
sina subjektiva bedömningar.61 Då vi är två som författar denna studie är det viktigt att klargöra vårt 
förhållande till varandra eftersom detta i hög grad kan bidra till att hur/vilken information som sam-
las in och tolkas/analyseras. Det grundläggande problemet för oss båda var en rädsla för hur arbetet 
skulle arta sig då vi inte kände varandra sedan tidigare och båda ansåg att en studie som denna krä-
ver en ”matchning” grundad på vikten av ”rätt person på rätt plats”. Bara det faktum att vi båda oroade 
oss för detta lugnade oss något. Vi upptäckte tidigt under arbetets gång att vi faktiskt har olika sätt att 
uttrycka oss, men att våra tankemönster, sättet att dra slutledningar, och viktigast, vår känsla och per-
ception av det observerade är förvånansvärt väl korrelerat. I vissa fall uppstod trots detta samspel frik-
tion mellan våra tolkningar, bedömningar och ställningstaganden av situationer både av mer praktisk 
som djup karaktär. Vi var i sådana situationer noga med att ingen av oss skulle ge upp sin ståndpunkt 
utan en argumentation för egen sak, inte heller utan en helhjärtad övertygelse om giltigheten i den an-
dres linje.

59 Ödman i Gustavsson (red.), �00�, s. �7.
60 Gummesson i Gustavsson (red.), �00�, s. 1��.
61 Bryman, �00�, s. �6 samt �57.
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Validiteten, eller giltigheten, är ett mått på om forskaren mäter det som är avsett att mätas samt hur 
väl resultatet stämmer överens med verkligheten, något som är svårt att direkt avgöra.6� Om inget an-
nat och allt det som man hade för avsikt att mäta verkligen mäts uppvisar resultatet hög validitet. Då 
vi har valt en fallstudiebaserad forskningsansats är diskussionen kring validitet av central vikt, efter-
som resultaten eventuellt kan kritiseras för att inte vara allmänt gällande eftersom de bygger på endast 
tre genomförda intervjuer.

Extern validitet berör faktum huruvida resultaten av undersökningen är tillämpbara i andra situa-
tioner och miljöer, och bestämmer graden av resultatens generaliserbarhet.  Det är ofta önskvärt att 
forskning skall generera bidrag utöver det specifika studieämnet och graden av generaliserbarhet är 
därav av vikt att ta i betänkande.6� Den externa validiteten kan endast fastställass genom empirisk 
prövning och just fallstudier har fått kritik på denna grund då de ofta endast inkorporerar ett fåtal 
undersökningar. Vi har försökt minimera mätfel i instrumenten, till exempel bearbeta och klargöra 
våra intervjufrågor, och vårt urval av bemanningsföretagen syftade till att inkorporera representan-
ter för de olika metoder vi kunde skönja när det gäller handhållning av ”rätt” person. Vi valde fallstu-
dien som metod för att skapa djup i undersökningen vilket kan påverka generaliserbarheten. Valet av 
kvalitativ metod var dock given för oss då vi ansåg att vi via att skicka ut frågeenkäter med kvantitativ 
kodning inte skulle kunna erhålla de uttömmande och personligt präglade svaren vi var ute efter. Vårt 
fall är speciellt i det att vi inte studerar ett visst företag och processerna inom det; vårt intresse lig-
ger i skärningspunkten där individ och organisation möts och bemanningsföretagen är på så sätt inte 
intressanta som företag i sig, utan som aktörer involverade och delaktiga i detta möte. Det faktum att 
intervjuerna inte genomfördes efter en given och strukturerad mall, utan att frågorna på ett amöbalik-
nande sätt formades i rådande situationen, bidrar till att den externa validiteten försämras. Vi är även 
medvetna om att det studerade och observerade fenomenet/fallet i hög grad är beroende av omgivande 
samhälleliga faktorer, vilket även påverkar den allmänna generaliserbarheten.

Intern validitet innebär att de teoretiska idéer som utvecklas av forskaren i hög grad skall överensstäm-
ma med de verkliga observationerna. Den interna validiteten är en styrka i kvalitativ forskning då me-
toden öppnar för möjligheten att närvara och delta i sociala grupper. Detta i sin tur ökar garantin för 
att begrepp och observationer överensstämmer.6� Då vi snarare är intresserade av perspektiv än någon 
slutgiltig sanning är det viktig för oss att respondenternas upplevelser och erfarenheter presenteras 
på ett ärligt sätt. Vi känner att den tid vi hade till förfogande under intervjuerna räckte till att ge en 
generell bild av det vi var intresserade av, speciellt med tanke på hur vi faktiskt förhåller oss till rekry-
terarnas roll in denna studie. Det kan tänkas att vi hade kunnat genomföra längre, deltagande obser-
vationer på de företag där rekryteringarna ägt rum för att på så sätt säkerhetsställa en  överensstäm-
melse mellan våra teoretiska slutsatser och empiriska observationer på ännu djupare bas. Vi anser att 
vårt val av abduktiv ansats påverkar den interna validiteten i positiv mening då vi under arbetets gång 
kunde avstämma tidigare teorier (”det skrivna”), det empiriska underlaget (”det talade”) och vårt ana-
lytiska alster (”det tänkta”) för att på så sätt öka garantin för att vi verkligen undersökte det vi ämnade.

6� Gummesson i Gustavsson (red.), �00�, s. 1��.
6� Ibid.
6� Bryman, �00�, s. �57.
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2.7	Våra	ställningstaganden
Individen på arbetsplatsen är ett fenomen i sig som har blivit väl studerat inom den företagsekono-
miska sfären och det fluktuerar mängder med begrepp såsom ”Human Resource Management”, ”To-
tal Quality Management”, ”Emotional Quality” och fler därtill. Vårt intresse och fokus i denna studie 
behandlar inte dessa områden vidare utan fokuserar nästan direkt på organisationskulturer som stra-
tegiskt styrmedel av de mänskliga/humana värdena. För att kunna granska hur/vilka av dessa värden 
idag tas i beaktning vid anställning har vi valt att granska processen via bemanningsföretag då rekry-
terarna där besitter en uttalad professionell förmåga att åstadkomma ”rätta matchningar”. Vi har så-
ledes medvetet valt att inte direkt studera rekryteringsförfarandet inom enskilda anställande företag 
då vi fattade beslutet att våra valda respondenter kunde generera större grad av insikt i det studerade 
fallet. Vi genomförde inte heller en direkt uppföljning som kunde verifiera eller falsifiera att ”rätt” per-
son verkligen var den som fick anställningen. Detta förfarande är heller inte något som eftersträvas i 
studien då vi anser att uppmärksammandet av själva fenomenet såsom rekryterarna uppfattar det är 
av minst lika stor vikt och ger indikationer på en rådande tendens på arbetsmarknaden.

Val att i det inledande resonemang så slaviskt utgå ifrån Whytes bok ”The Organization Man” kan 
ifrågasättas. Många före oss har gjort just detta, vilket självklart inte är motivering nog. Det var när vi 
läste boken som många av de frågor och funderingar vi behandlar i uppsatsen väcktes. Vi har fattat va-
let att låta Whytes iakttaganden utgöra såväl prologen som epilogen för uppsatsen och därmed utgöra 
en stomme som indirekt genomsyrar många av resonemangen. När vi i initialskedet botaniserade den 
litteratur som behandlade och karaktäriserade den byråkratiska organisationsformen visade det sig att 
Whyte behandlade just denna problematik, vilket han även lyckades sätta in i en samtida kontext. Dis-
kussionen kring konsekvenserna som denna typ av organisationsform hade på individen är stundtals 
slätstruken och läsaren konfronteras med författarens uppenbara ställningstagande i varje uttalande. 
Icke desto mindre har diskussionen kring ”The Organization Man” lett till en polemik även i dagens 
debatt rörande organisering av de mänskliga villkoren. Det är just detta vi anser vara så intressant och 
tankeväckande, inte minst när det gäller våra egna erfarenheter och vår forskningsansats.

I detta skede är det av stor vikt att göra ett förtydligande; vårt syfte är inte på något sätt att söka fast-
ställa vad en organisationskultur eller kompetens är. Detta skulle vara både omöjligt och i viss mån 
oväsentligt. Det är användningen av dessa begrepp vi är intresserade av att undersöka, alltså hur dis-
kursen kring ”Den Nya Organisationen” har utvecklats och befästs i den populära managementlittera-
turen. Läsaren som förväntar sig hitta svaret eller formulan för vad som krävs för att en arbetsintervju 
ska resultera i en anställning kommer att bli besviken. Vi ser vår undersökning av rekryteringspro-
cessen som ett verktyg att nå en djupare förståelse kring hur organisationer och företag knyter män-
niskor till sig. Med en granskning av anställningsprocessen hoppas vi kunna peka på vilka motiv som 
styr urvalet av den tilltänkte medarbetaren samt vad detta val grundar sig på. Med detta som stöd är 
förhoppningen att kunna accentuera de förhållanden vi uppfattar vara gällande idag. 

Att ämnesvalet föll sig inom området grundades främst på att vi såg en utmaning i att föra det out-
forskade området till tals och uppmärksamma de samhällstrender som råder. Att ha möjligheten att 
öka förståelsen kring dagens anställningsprocess och dess drivkrafter ser vi som en givande utmaning, 
speciellt intressant att ta sig an då vi själva snart ska ta språngbrädan ut i arbetslivet. Vi hoppas med 
studien kunna stimulera till nya, förhoppningsvis mer kritiskt präglade, tankemodeller inom ämnet.
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3.	Teoretiska	utgångspunkter
I detta avsnitt granskas de mest framträdande komponenterna i framställningen av den nya 
tidens organisationsformer. Vi behandlar synen av individen på arbetsplatsen och fördjupar tan-
kegångarna kring begreppet ”organisationskultur”, både när det gäller dess hyllning i populär 
managementlitteratur, samt via de kritiska röster som följaktligen höjdes mot ett ensidigt propa-
gerande för kulturens allverkande kraft.

3.1	 ”Nya	tider	kräver	nya	lösningar”;	bilden	av	”Den	Nya	Organisationen”

”Komplexitet, oförutsägbarhet, bedräglighet och svek skapar tillsammans en avsevärd grad av mångtydighet.”65

”I en omgivning som karaktäriseras av komplexitet, överraskningar, villfarelser, falska förespeglingar och 
mångtydighet är det lättare att känna sig galen än att lära sig något.”66

3.1.1	En	föränderlig	omvärld

Den kanadensiske forskaren Henry Mintzberg uppmärksammade i boken ”Structure in Fives: Desig-
ning Effective Organizations” författad år 19��, att organisationens omvärldssituation är en av de fyra 
grundläggande situationsvariabler man måste ta hänsyn till för att kunna förstå i vilket sammanhang 
en organisation skall verka eller redan existerar i. Han menade att organisationsformen i mycket är 
styrd av den komplexitet och dynamik som utmärker omvärlden. Ju mer komplexitet och föränderlig-
het som råder desto större behov finns för att en organisk och decentraliserad organisationsform skall 
utformas.67 Och det är just denna föränderlighet och komplexitet, så utmärkande för decennierna runt 
vårt eget sekelskifte, som förs fram som den förklarande faktorn bakom både det teoretiska och mer 
praktiska intresset för hur organisationer fungerar och bäst bör förvaltas. Några författare har även 
liknat våra egna samtidsförhållanden till de under den industriella revolutionen för mer än 100 år se-
dan; bland andra Charles Savage (”5th Generation Management”, 1990, 1995) poängterar att de för-
hållanden som råder idag kräver helt nya organisationsformer, bättre anpassade till situationen under 
vilken de verkar. Författaren uttalar en önskan att bistå managern som fortfarande är fast i den stela 
inrutade tillvaron, en relik från den industriella tiden, allt medan verkligheten i det nya kunskapssam-
hället skapar möjligheter till ett öppet, dynamiskt nätverkande.6�

Vi anses således leva i en ny tid som kräver nya organisatoriska lösningar då det numera är informa-
tionsteknologin och övergången mot ett tjänste- och kunskapssamhälle som utmärker de postindu-
striella samhällsvillkoren.69 Denna utveckling måste logiskt åtföljas av en förändring i hur man när-
mar sig och handskas med de förutsättningar som dagens organisationer står inför. Att förstå och 
leda organisationer kräver att nya förståelsemodeller och sätt att närma sig området definieras och 
implementeras. De så kallade ”nya förutsättningarna” utmärks bland annat av en radikalt ökad föränd-

65 Bolman Lee G. & Deal Terrence E., Nya Perspektiv på Organisation och Ledarskap, Studentlitteratur, Lund, 1997, s. ��.
66 Ibid., s. �5.
67 Mintzberg Henry, Structure in Fives: Designing Effective Organizations, Prentice-Hall International Editions,  

New Jersey, 19��, s. 1�1ff. Kapitel 6, Fitting Design to Situation, behandlar dessa frågor.
6� Bruzelius & Skärvad, �000, s. �10.
69 Deal Terrence E. & Kennedy Allan A., Företagskulturer, Timo, Stockholm, 19��, s. 191ff.
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ringstakt, ökade krav från kunderna, en ekonomi där varor, tjänster och kunskap flödar fritt, en infor-
mationsteknologisk utveckling vilken har påverkat tillgängligheten och skapar möjligheter till effekti-
visering, samt den så kallade hyperkonkurrensen70.

Dessa faktorer utgör oftast grunden för organisationsforskare och managementförfattare vilka presen-
terar sin bild av varför organisationsombildningar har skett och motiverar behovet av nya lösningar 
och fokuspunkter: ”Holografiska, självstyrande processer kräver en funktionsredundans. Övergången till 
självstyrande arbetsgrupper, användningen av kvalitetscirklar och TQM och alltmer platta organisa-
tionsstrukturer återspeglar alla en huvudsaklig kursändring i organisationernas praxis.”71

Citatet pekar på en övergripande förändring i det sätt på vilket kunskapen om, arbetet i, och ledningen 
av organisationer har utvecklats och motiveras. De gamla organisationsformerna anses i stort vara för-
legade och ineffektiva. En mängd litteratur inom managementområdet uppmärksammar detta faktum 
och försöker identifiera vad som utmärker de nya existensvillkoren för organisationer. De flesta pro-
pagerar för att fokus måste läggas på de sociala, psykologiska och organisatoriska aspekterna av den 
moderna arbetsmetoderna och teknologierna för att effektivt kunna förstå, utforma och leda de nya 
arbetsplatserna. Framgångsrika företag svarar inte bara mekaniskt på förändringar i omvärlden utan 
förväntas att lära och förändras med den, inte minst genom tillvaratagandet av medarbetarnas kom-
petens och drivande kraft.7� 

Det är dessa tendenser som kartläggs mer ingående i det följande. Detta är viktigt då propagerandet 
för starka organisationskulturer, något som berörs senare, bygger på resonemang om hur ”Den Nya 
Organisationen” bör utvecklas, men än viktigare, om vad som utmärker individen på den nya arbets-
platsen. Och slutligen; det läsaren bör hålla i åtanke är det faktum att de byråkratiska organisations-
formerna bedöms vara förlegade, ineffektiva och förtryckande till sin karaktär i de resonemang som 
framförs. ”The Organization Man” anses således vara en relik från det förgångna och i samtiden en-
dast ett minne blott

3.1.2	”Den	Lärande	Organisationen”

”Total Quality Management” eller ”Kaizen” (japanskt begrepp) är exempel på väl använda metoder för 
att skapa kontinuerliga förbättringar och en helhetsinriktad kvalitetsledning, både på en strategisk och 
operationell nivå. Kraften i dessa metoder bygger på det faktum att de underlättar och uppmuntrar till 
ett flerkretslärande där nya sätt att visualisera företagets potential kan öppna nya möjligheter. De an-
ställda ombeds ifrågasätta företagets normer och rådande policies, och individens input  är av största 
vikt för att systemet ska kunna förbättras. Det gäller att kunna se bakom och gå under ytan då det gäl-
ler återkommande problem, att förhålla sig kritisk till och granska existerande handlingsmönster, att 
utveckla nya tolkningsmönster och värderingar, allt för att ersätta det redan etablerade och självklara 
med bättre alternativ. 

Flerkretslärandet förväntas resultera i att organisationen rör sig bort ifrån ett begränsat synfält där 
man accepterar den nuvarande verkligheten som den enda tänkbara, för att istället omfamna möjlig-
heten och ge tillåtelse att ifrågasätta och utmana spelets grundregler. Nya perspektiv och synsätt möj-
liggörs därigenom, vilket öppnar dörren för utveckling och förbättring av de rådande strukturerna och 
metoderna.7�

70 Bruzelius & Skärvad, �000, s. 19�-�00.
71 Morgan menar att den tidigt rådande redundansen avseende delar har ersatts av redundans avseende  

funktioner. (Se vidare Morgan Gareth, Ogranisationsmetaforer, Studentlitteratur, Lund, 1997, s. 1�6)
7� Peters Thomas J. & Waterman Robert H., In Serch of Excellence: Lessons from America’s Best-Run Companies, 

19��, s. 1�.
7� Jones Gareth R. & George Jennifer M., Organizational behaviour, Pearson Education, �00�, s. 575-576, Mogan, 

1999, s. 106, Peters & Waterman, 19��, s. 110.
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I detta avseende är det viktigt att nämna synen på den kunskap varje enskild individ inom organisatio-
nen förväntas bidra med. Inom den byråkratiska organisationsläran var redundans hos individerna nå-
got som skulle elimineras. Detta till skillnad mot den nya organisationen där redundansen anses gene-
rera goda effekter. I enlighet med flerhetstänkandet förväntas den anställde granska och se bakom det 
till synes existerande och självklara, vilket då banar väg för utvecklingen av nya normer.7� En viss grad 
av redundans möjliggör plats för innovation och utveckling; man delar således informationen inom fö-
retaget och individen breddar ständigt sin kompetens. Självstyrande grupper kan då jobba mer effek-
tivt, och varje individ innehar en kompetens som inte alltid kommer till användning men som bidrar 
till en flexibilitet och självstyrning.75

Synen på organisationellt lärande eskalerade sedan Peter M. Senges ”Den Femte Disciplinen” publice-
rades år 1990. Senge menade att för att en ”Lärande Organisation” ska kunna utvecklas krävs att ett 
flertal komponenter samverkar, bland annat att ett utrymme lämnas för ett personligt lärande där in-
dividen får makt över det som styr honom och kan utnyttja denna kunskap i rätt riktning. Att skapa 
ett klimat inom organisationen som möjliggör att individuella mål och visioner är här av stor vikt. Det 
eftersträvade är en förändring i den ingrodda ”så gör vi alltid” - mentaliteten, samt att förmågan att 
skapa gemensamma visioner och lära sig i grupp genom dialogföring implementeras, något som leder 
till en känsla av samhörighet och gemensamma målsättningar.76

Senges resonemang bygger på övertygelsen att ett medvetande om den egna inlärningens begräns-
ningar är ett steg i rätt riktning. Öppenhet, temalärande och individernas autonomi på arbetsplatsen 
är därmed viktiga komponenter för en lärande organisationsutveckling, något som Senge påpekar krä-
ver en decentraliserad organisationsform. Liksom Peters & Waterman före honom påpekar Senge att 
risktagande och kreativitet bör uppmuntras av ledningen, och understryker vikten av att individens 
och organisationens visioner överensstämmer.77

3.1.3	”Riv	Pyramiderna”

Organisationstrenden i början av 1990-talet var ”tillplattningen” av organisationerna, bland annat ge-
nom att många av de verksamma mellanleden togs bort med följden att chefspositionen medförde ökat 
ansvar för allt fler individer.7� Slagordet ”Riv Pyramiderna” markerade en utveckling av tillplattning av 
organisationsformen där en ökad decentralisering var ett utmärkande drag inom organisationernas 
omstrukturering. Hand i hand med detta fanns visioner om den lärande organisationen samt propa-
gerandet för konkreta ledarmetoder och styrmedel för effektivaste tillvaratagande och förvaltning av 
de mänskliga resurserna. Peters & Waterman försökte peka på hur de framgångsrikaste organisatio-
nerna i USA fungerade som lärande organismer vilka utvecklades på ett Darwinistiskt evolutionssätt: 

”The company is trying lots of things, experimenting, making the right sorts of mistakes; that is to say, it is 
fostering its own mutations.”79 ”It appears that evolution is continously at work in the marketplace; that 
adaptation is crucial; and that few big businesses, if any, pull it off.”�0

7� Morgan Gareth: Organisationsmetaforer, Studentlitteratur, Lund, 1999, s. 106.
75 Ibid., s. 1��-1�7.
76 Senge Peter M., Den femte disciplinen: den lärande ordanisationens konst, Fakta Info Direkt, Stockholm, 1995, 

s. 1�5 ff. Kap 9 behandlar just hur organisationen kan lära genom individen: ”Personligt mästerskap är den 
term (som betecknar) den disciplin som handlar om personligt växande och lärande. Det är ur (människornas) 
strävan efter ständig utveckling som den lärande organisationens själ spirar” Cit. s. 1�6.

77 Senge, 1995, s. �00 ff. samt 191 ff. Dessa tankar utvecklas vidare i kapitlen 11: Gemensamma visioner, 1�: 
Teamlärande, samt 1�: Nya uppgifter för företagsledningen.

7� “We conventionelly belive that no one can control more than five to seven people. The Japanese think that is nonsence...
The flat organization is possible. One of the biggest contrasts between Japanese and American corporations, in fact, is 
in number of middle management levels” Cit. Peters & Waterman, 19��, s. �1�.

79 Peters & Waterman, 19��, s. 11�.
�0 Ibid., s. 110.
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Holman mfl. menar att ”Den Nya Arbetsplatsen” är radikalt skild från den ”gamla”, åsyftat då den For-
distiska organisationstypen karaktäriserad av storskaliga hierarkiska byråkratier och med fokus på 
massproduktion och masstjänster. Vi antas röra oss alltmer bort från denna typ av organisationsform 
och fyra samverkande faktorer  framförs som resultatet av denna förändring: ”flexible modern working 
practices; high involvement human resource practices; a managerial orientation that views these two sets 
of practices av integrated and complementary; and an emploee orientation that is flexible and pro-active.”�1

Kvalitetsförbättringar, företagsutveckling och förändring vilar alla på betydelsen av en väl fungerande 
grupp.�� En ökad medvetenhet av gruppers betydelse för såväl organisationens resultat som för den en-
skilde individens behov av trivsel och tillfredställelse har medfört ett ökat intresse för grupputveckling 
samt implementering av team då det gäller att forma en så effektiv arbetsgrupp som möjligt. Vikten av 
teamet som den kritiska faktorn för att lyckas framförs ofta; Peters & Waterman lägger stor vikt vid så 
kallade ”task forces”, det vill säga kommunikation genom ”ad hoc” konstellationer. Dessa spontant och 
temporärt sammansatta, informella nätverk utgör en viktig resurs för såväl kommunikation som pro-
blemlösning.�� För att detta ska vara genomförbart måste organisationsmiljöerna tillåta experimentella 
initiativ och förenkla de formella systemen��: ”The excellent company response to complexity is fluidity, 
the administrative version of experimentation.”�5

”Den Platta Organisationen” och systemskiftet i organisationerna gick inte helt friktionsfritt och litte-
ratur författat av organisationskonsulter fann sin publik under det tidiga 1990-talet.  Synen på ledar-
rollen förändrades markant; det gällde nu att byta perspektiv från ”chef” till ”ledare”, från delegerande 
och maktfullkomlig till samordnande och vägvisare.

Peter & Waterman kullkastar helt den gamla modellen som styrs av rationellt tänkande och beräk-
nande kalkyleringar. Synen på management som ett rationellt drivet företagande borde enligt dem 
helt överges. Ord som ”strategi” samt oflexibla matematiska beräkningar och analyser förhindrar att 
utvecklingen går framåt:  ”...rational has come to have a very narrow definition in business analysis. It 
is the ”right” answer, but it́ s missing all of that messy human stuff...”�6 Det perspektiv som saknas är just 
helhetssynen medan rationalitet och analytisk förmåga förblindar den så kallade ”gut feeling”�7. Och 
det viktigaste av allt; om den rationella tanken får råda reduceras den positiva effekten som gemen-
samma värderingar inom organisationen kan generera: ”The top performers create a broad, uplifting, 
shared culture, a coherent framwork within which charged-up people search for appropriate adaptations.”��

De framgångsrika företagen utmärktes således av förenkling i en komplex värld. Men innan vi går vi-
dare i diskussionen kring den stora betydelse de populära managementförfattarna tillskriver organisa-
tionskulturen måste en grundläggande fråga beröras, så viktig att uppmärksamma i denna diskussion 
där individen på arbetsplatsen spelar en central roll. Peters & Watermans resonemang, i likhet med 
andra ”gurus” såsom Schein, Kilmann m.fl., bygger uttalat på en alternativ människosyn vilken de själ-
va påstår vara skild från den där individen uppfattades som en kugge i maskineriet.

�1 Holman m.fl., The Essentials of the New Workplace, John Wiley & Sons, UK, �005, s. 5.
��  Ibid., s. 9�, även Skärvad & Bruzelius, �000, s. �0�.
��  Peters & Waterman, 19��, s. �75.
��  Peters & Waterman, 19��, s. 11� ff.
�5  Ibid., s. 50.
�6  Ibid., s. �1.
�7  Ibid., s. �6.
��  Ibid., s. 51.
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3.1.4	Antaganden	om	individens	karaktär

Douglas McGregor (1969) utvecklade en idé kring synen på individernas motivation i organisatio-
nen, den så kallade X och Y teorin. Till Maslows motivationsteori lade McGregor till ännu en central 
ståndpunkt där han menade att de tankar och värderingar en ledare har om arbetarna i hög grad fak-
tiskt påverkar hur dessa kommer att prestera och uppföra sig. De flesta organisationsledarna verkade 
enligt ”teori X”, vilken byggde på antagandet att massorna är och förblir mediokra. Den verkande pre-
missen var här att de anställda är passiva och motsträviga mot arbetet på grund av sin lathet. Föränd-
ring skapar hos dem en osäkerhet och då säkerhetsbehovet är det primära föredrar de att bli kontrol-
lerade, tillsagda och styrda. McGregor framhöll att de flesta av organisationsledarna följde denna 
tankemodell, något som bidrog till och förklarade behovet av utformningen av de hierarkiska organi-
seringen av arbetet.�9

McGregor menade att beteendevetenskapens nya kunskapsgenerering kullkastade denna konventio-
nella syn på arbetarens moral och pekade på att ledare behöver formulera en ny strategi när det gäller 
att betrakta folk och tyda deras beteenden. Som en följd av detta definierade han ”teori Y” som byggde 
på tanken att människans misslyckande att får sina högre behov uppfyllda får negativa konsekven-
ser för dennes beteendet. Individen motsätter sig inte instinktivt arbetet och är inte av naturen am-
bitionslös och passiv. Kontroll och hot om bestraffning har inte den eftersträvade effekten; den mest 
effektiva belöningen för individen är tillfredsställandet av det egna egot och befästandet av den egna 
statusen. Och kanske viktigast; individen innehar en kapacitet för självständighet och kreativitet vil-
ket med rätta medel kan riktas mot att bidra till lösningar på organisationella problem samt utgöra ett 
starkt konkurrensmedel. Ledarens uppgift består i att ta till sig denna vetskap och se till att männis-
kornas behov att uppfylla sina mål möter organisationen målsättningar.90

Schein menar i linje med detta resonemang att bestraffningar och reprimander, likaså ekonomiska och 
prestationsrelaterade belöningssystem, inte räcker för att individen ska känna tillfredsställelse.91 Det 
emotionella, intuitiva, kreativa och samtidigt irrationella beteendet bör tas tillvara, och människor 
måste tillåtas att känna att de behåller kontrollen över sitt öde. En mänsklig paradox är att vi både krä-
ver utlopp för våra självförverkligande behov samtidigt som vi behöver säkerhet och trygghet.9�

Peters & Waterman konstaterar att människan är irrationell till sin natur och alltså inte kan förväntas 
uppträda på ett annat sätt. De framgångsrika organisationerna har lyckats omfamna detta faktum och 
arbeta efter premisserna att vi som människor är självcentrerade, har ett behov av att känna oss som 
vinnare, tänker symboliskt, formas av vår sociala omgivning, samt är i desperat behov av att finna me-
ning med och belöning för vårt liv och i våra arbetsuppgifter9�: ”The systems in the excellent companies 
are not only designed to produce lots of winners; they are constructed to celebrate the winning once it oc-
curs. Their systems make extraordinary use of nonmonetary incentives. They are full of hoopla.”9� 

Intresset för teorierna X och Y är återkommande hos de flesta managementförfattare. Peters & Wa-
terman kritiserar tidigare ”Human Relations” rörelsen för att ha lagt ett överflödigt fokus på Y-teorin, 
något de menar har skapat en obalans mot den rationella organisationssynen, och de klandrar McGre-
gors efterföljare för att helt ha eliminerat auktoritetens betydelse.95 Trots detta propagerar de för en 
utveckling dominerad av denna syn på individen och likaså för ett engagerande och bemyndigande av 
densamma. Kilmann m.fl. menar att de organisationer som styrs av X-teorin inte är uppmärksamma 
på att kulturer inte endast finns på de högre nivåerna samt att multipelkulturer kan finnas inom en 

�9 McGregor Douglas, Human Side of Enterprise, McGraw-Hill, New York, 1960.
90 McGregor, 1960, s. �5-�6.
91 Schein, �00�, s. 17�.
9� Peters & Waterman, 19��, s. 56 samt s. 105. Under rubriken “Man Waiting for Motivation” konstateras det att: 

“...man is the ultimate study in conflict and paradox”, Cit s. 55.
9� Ibid., s. 56.
9� Ibid., s. 5�.
95 Ibid., s. 96, även Kilmann m.fl.
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och samma organisation, exempelvis mellan arbetsgrupper och mellan enskilda individer.96 Deal & 
Kennedy gör ett kategoriskt försök till att förutsäga det de kallar 1990-talets ”nya arbetskraft” som de 
menar i ännu större utsträckning kommer att motsätta sig enväldiga auktoriteter.97

3.2	”Management	Excellence”;	grundad	i	värderingar	och	kultur
Då diskussionen kring ” Den Nya Organisationen” började växa fram stod begreppet kultur i spetsen. 
Användandet av fenomenet visade sig vara mycket populärt i organisationsanalyser som ett förkla-
ringsverktyg då man uppmärksammade vikten av företagets beteende, normer, attityder och gemen-
samma värderingar för att generera en djupare insikt i och förståelse för det organisatoriska livet.

”Kultur är det totala mönstret i mänskligt beteende, som inkluderar tankeverksamhet, tal, handling 
samt kunnande och är beroende av vår förmåga att lära och förmedla kunskaper till kommande 
generationer.”9�

Det är med dessa ord uppslagsverket Webster’s New Collegiate Dictionary förklarar det svårfångade 
fenomenet ”kultur”, som i början av 70-talet hade kommit att bli det revolutionerande framgångsre-
ceptet för alla organisationer, oavsett vilket område företaget verkade inom. Detta så plötsligt enorma 
uppmärksammande var en reaktion på de framgångar Japan hade nått på den ekonomiska arenan då 
landet snabbt kommit att bli en stor konkurrent till USA. Intresset för studier inom området fick därav 
sitt uppsving då förklaring av denna framgång söktes. Inblickar i japanska företag i jämförelse med 
dess amerikanska motsvarigheter uppvisade en sak; ett samband kunde knytas mellan företagets re-
sultat och dess rådande värderingar och synsätt.

Kort och gott vittnade denna ”upptäckt” om att de marknadsledande företagen var innehavare av en 
intuitiv medvetenhet, nämligen medvetenheten om betydelsen av företagets kultur - man ansåg sig 
med denna insikt ha kommit nära den genuina lösningen för amerikanska företag att lyckas i fram-
tiden. Svaret fanns således varken i vetenskapliga metoder eller i en ogenomtänkt plagiering av det 
japanska framgångskonceptet; de amerikanska företagen skulle istället återuppta sin ursprungliga af-
färsidé och förankra denna hårt inom organisationen.99 Peters & Waterman och senare även Deal & 
Kennedy visade att aktualiteten inte låg i analysen av organisationers strukturer och strategier; dessa 
begrepp var ju så uppenbart gestaltande symboliska snarare än konkret faktiska. De företag som hade 
satt sina mest centrala mål i fokus, som ständigt arbetade för att skapa och utveckla en kultur inom 
organisationen och som verkligen trodde på sina kvalitativa mål till hundra procent var alla företag 
med en marknadsledande position som under lång tid visat goda resultat.100 Stark kultur och framgång 
gick alltså hand i hand, något som byggde på premissen att en stark kultur ökar människors tillfreds-
ställelse med det utförda arbetet, vilket i sin tur leder till en ökad arbetsinsats.101

”These companies provide the opportunity to stick out, yet combine it with a philosophy and system of 
beliefs... that provide the transcending meaning-a wonderful combination.”10�

Och det är just genom kulturens kraft detta skulle åstadkommas. Genom att lägga fokus på kärnvär-
den men sedan lämna utrymmet fritt för mindre grupper och team att sätta sina egna målsättningar10�, 
genom att skapa lättillgängliga filosofier och slänga manualer, genom att verka för en simplifiering av 

96 Kilmann m.fl., 19�5, s. 11.
97 Deal & Kennedy, 19��, s. 19�.
9� Ibid., s. 1�.
99 Ibid., s. 1�-�0, (Denna genuina lösning och upptäkt menar författarna är lika amerikansk som en äppelpaj).
100 Ibid., s. 1�-�0.
101 Ibid., s. �9.
10� Ibid., s. �1.
10� Ibid., s. 7�.
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tanke och handling10�, genom att utforma informella kommunikationssystem med ”öppna dörrar och 
rulltrappor istället för hissar”105, genom att lämna plats för och visa tolerans för eventuella  misslyck-
anden samt genom att fungera som en förlängd familj.106

Ledningens roll är här uppenbart av största vikt då deras uppgift blir att återinföra det avspända och 
lekfulla samt bygga en historia, en sammanhållande myt, och legend, där organisationens delade vär-
den, eller kultur, förmedlas och upprätthålls. Ju starkare kulturen är, desto mindre blir behovet av 
inramande regelverk och procedurer, vilket skapar den starkaste och mest genuina säkerheten, samt 
lämna utrymme för att autonomi kan tillåtas.107 Och det är detta som är ledarrollens viktigaste utma-
ning; att omfamna och bygga på människans meningsbehov och att vara en ”promotor and protector of 
values”10�.

När det gäller just utmaningarna för den nya tidens management ställde Peters & Waterman i sin em-
piriska undersökning av framgångsrika amerikanska organisationer frågan vilka kriterier som kunde 
ställas upp för ”management excellence”. Allt som ledarna tidigare hade skyffla undan som irrationellt, 
intuitivt och informellt kunde bli föremål för bra och effektiv management under parollen: ”soft is 
hard”.109 Att endast se till förändringar i organisationsstrukturen räckte inte för dem; de identifierade 
sju variabler som de ansåg vara de viktigaste faktorerna som de studerade organisationerna bemästra-
de. Resultatet var den så kallade ”McKinsey 7-S Framework” modellen. Författarnas uttalade önskan var 
att denna modell skulle hjälpa till att påvisa hur de tidigare antagna ”mjuka” värdena som hade förkas-
tats av de mindre framgångsrika organisationerna som irrationella och intuitiva faktiskt kunde hante-
ras av ledare och borde tas i starkt beaktande. Det är som synes de gemensamt delade värderingarna 
som genomsyrar alla processer, och författarna lägger genomgående fokus på just kulturens innebo-
ende möjligheter. 110

 
McKinsey 7-S Framework Model 111

10� Deal & Kennedy, 19��, s. 65.
105 Ibid., s. �19.
106 Ibid., s. �6�.
107 Ibid., s. 75, Detta är den åttonde och sista karaktäriserande temat som utmärker de framgångsrika organisa-

tionerna; ”simultaneous loose-tight properties”.
10� Peters & Waterman, 19��, s. �5. Bolman & Deal pratar i samma termer, och de framlägger den romersk-katol-

ska kyrkan som skapat en av de starkaste kända kulturerna, rik på ritualer och ceremonier, samt grundad på 
trosbegrepp och värderingar. s. �1�

109 Peters & Waterman, 19��, s. 11.
110 Ibid., Intressant är att samma modell även användes som en konceptuell utgångspunkt av de samarbetande 

författarna Richard Pascale och Anthony Athos när de i sin tur sökte förklaringar till de Japanska industriella 
framgångaran i sin ”The Art of Japanese Management”.

111 Rasiel Ethan M. & Friga Paul N., The McKinsey Mind: Understanding and Implementing the Problem: Solving Tools 
and Management Techniques, 2001.
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Förmågan till innovation och förändring, dock med ett fast centrering på de centrala värderingarna 
inom organisationen, är ett övergripande tema. Bilden som målas upp står i stark kontrast till de by-
råkratiska organisationsstrukturerna: ”Above all, the intensity itself, stemming from strongly held beliefs, 
marks these companies. During our first round of interviews, we could ”feel it””11�.

Den japanska modellen figurerar genomgående och kontrasteras mot de frekventa exemplen av miss-
lyckanden i USA. Författarna frågar sig exempelvis varför en japansk arbetare som är på väg hem från 
Hondafabriken på kvällen stannar och rätta till vindrutetorkarna på alla Hondabilar han passerar? 
Svaret är givet; hur människor lyckas på jobbet, och kvaliteten av det utförda arbetet, är ultimat bero-
ende av hur de motiveras genom enkla, men djupt rotade, värderingar. Problemet ligger i att ledningen 
inte ger arbetarna chansen att älska produkten och identifiera sin med organisationen.11�

En av de personer som anses vara mest framträdande gällande organisationsanalyser med hjälp av 
kulturkonceptet är den redan tidigare introducerade Edgar Schein. Schein är högt intresserad av att 
beskriva detta abstrakta begrepp, och kanske framförallt förklara hur man kan använda sig av feno-
menet för att förstå vad en organisation egentligen är, vad den kännetecknas av, och vad som formar 
dess verkliga ”jag”. Centralt även för hans resonemang är kulturens inneboende potential att kunna 
bilda och skapa en sammanhållen helhet. Schein definierar kultur på följande sätt:”it is those sets of at-
titudes, values and beliefs that exist in any given organization and which serve as ’guides for action’ for 
employees.”11� Dessa grundläggande värden skall alltså instiftas direkt och bör så snabbt som möjligt “...
be tought to new members as the correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems.”115 
Schein är övertygad om att kultur och ledarskap inte kunde skiljas åt utan bör ses som två sidor av 
samma mynt116 där kultur kan skapas, förändras och formas inom organisationen. Scheins omfattan-
de verk är en strävan att skapa förståelse för ledningens viktiga roll i ”culture buildning, embeding, and 
shaping”, där det även uppmärksammas att ledningsfilosofin måste anpassas till kulturens karaktär 
och mognadsfas.117

En organisationskultur har enligt Schein ett flertal nivåer (figur �.�). För att kunna förstå den på ett 
riktigt sätt krävs att man tränger in bakom det man primärt anser sig uppfatta tills man når de grund-
läggande antagandena. Det är just denna mer djupa kulturnivå som skapar störst värde för organisa-
tionen.

11� Peters & Waterman, 19��, s. 16.
11� Ibid. s. �7-��.
11� Schein, �00�, s. 1�9.
115 Ibid., s. 17.
116 Ibid., s. ��.
117 Ibid., s. ��5 ff.
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Three Levels of Culture (Schein)

Artifacts
Visual organizational
structures and processes
(hard to decipher)

Espoused Values Strategies, goals, philosophies
(espoused justifications)

Basic Underlying 
Assumptions

Unconscious, taken for granted beliefs,
percetions, thoughts and feelings
(ultimate source of values and action)

Tree Levels of Culture11�

En kultur kan enligt Schein skapas och stärkas med hjälp av “primära” och “sekundära” mekanismer/
metoder genom vilka ledaren förankrar de synsätt, värderingar och antaganden som är eftersträvade:119

Primary Embedding Mechanisms
What ledaders pay attention to, measure, and control on a regular basis
How leaders react to critical incindents and organizational crises
How leaders allocate resources
Deliberate role modeling, teaching and coaching
How leaders allocate rewards and status
How leaders recruit, select, promote, and excommunicate

Secondary Articulation and Reinforcement Mechanisms
Organizational design and structure
Organizational systems and procedures
Rites and rituals of the organization
Design of physical space, facades, and buildings
Stories about important events and people
Formal statements of organizational philosophy, creeds, and chartes

Just tonvikten på formningen av symbolvärden, mytskapande och historiebildning,  i vissa fall utan en 
alltför hög sanningshalt, finns som genomgående inslag i litteraturen som behandlar vikten av organi-
sationskulturer.1�0  Många av dessa författare skapar typologier för att kunna ringa in detta fenomen; 
Deal & Kennedy identifierar exempelvis olika karaktärstyper i det kulturella nätverket vilka de kallar 

”historieberättaren”, ”prästen”, ”örontrasslaren”, ”skvallerbyttan”, ”sekretärkällan”, ”spionen” och ”konspi-
ratören”.1�1 De karaktäriserar även ”hjälten” som huvudgestalten i en stark kultur och menar att det är 
upp till ledningen att skapa dessa starka förebilder.1�� Den typ av kultur man arbetar i är viktig av flera 

11� Schein, �00�.
119 Schein, �00�, s. ��6, Även Kilmann mfl. behandlar problematiken att som svar på t.ex. förändringar i  

omgivningen ändra kulturen eller delar av den. s. �9� ff.
1�0 Bolman & Deal identifierar till exempel olika former av viktiga ritualer, t.ex.; “kommunikations- och sociala ritualer”, 

“arbetsritualer”, “chefsritualer”, “belöningsritualer” och “extravaganta ritualer”. Bolman & Deal, 19��, s. 7�.
1�1 Ibid., s. 10� ff.
1�� Bolman & Deal, 19��, s. 51. Även olika hjältetyper identifierades, exempelvis “den fredlöse”, “kompasshjälten”, 

“the hunker-down” och “heliga kor-hjälten”.
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skäl då den influerar en människas levnadssätt och val. Kulturen påverkas framförallt av den sociala 
och affärsmässiga miljö som företaget verkar i; om hårt säljarbete är av vikt för framgång kommer en 
kultur utvecklas som främjar detta. 

De fyra kulturkategorierna Deal & Kennedy identifierar benämns: ”Tuffa pojkarna/ den hänsynslösa 
kulturen”, ”Satsa-hårt-och-fira-kulturen”, ”Hasard kulturen” och ”Processkulturen”. Analysen av dem, 
gällande även medlemmarnas klädsel, boendeform, sportpreferenser, hälsningsritualer med mera, syf-
tar till att visa till hur stor grad en specifik kultur kan formas för att tillgodose rådande marknadsbe-
hov. Chefer har mycket att vinna på att snabbt sätta sig in i och undersöka den egna företagskulturen 
för att sedan fatta strategiska val och genomföra omvärldsanalyser.1�� Till detta förhåller sig Peters & 
Waterman skeptiska. De behandlar själva inte begreppet kulturförändring utan ser tvärtom i kulturen 
det kit som håller samman organisationen i en komplex och dynamisk tillvaro. Allt annat kan föränd-
ras som svar på klimatet utanför, men inte det grundläggande värdesystemet.1��

Kultur anses alltså ha ett stort inflytande på ett företags agerande, även då man ser till ett längre tids-
perspektiv. Erfarenheter säger mycket om ett företag men dess kultur berättar mer och då en kulturs 
påverkan kan förutspås är den därmed en billig investering för ett företag. Högre chefer kan tidigt ut-
läsa varningssignaler, som att de anställda har fel uppfattning av företagets målsättning, investerings-
analytiker kan uppnå en större noggrannhet och arbetssökande kan använda dessa kunskaper vid en 
anställningsintervju.1�5 Oberoende om den rådande kulturen är stark eller svag är den av stor vikt; in-
flytandet av kulturen är så pass stort att den påverkar praktiskt taget allting, och den är en faktor som 
till stor del ligger bakom en organisations framgång. Högre chefer skulle därmed få ut mycket genom 
att även anpassa sin egen personlighet till företagets.1�6 I linje med vikten av en ”Lärande Organisa-
tion” måste även kulturer diagnostiseras för att ledare ska kunna inse dess inneboende potential.1�7 En 
mycket viktig aspekt är möjligheten att påverka de anställdas kulturanpassning i ett tidigt skede, näm-
ligen genom och inom rekryteringsprocessen där chefer redan från början uppmanas till eftertänksam 
selektion av framtida medarbetare.

Hur ska man då kunna sammanfatta en organisationskulturs potential? Röster har presenterats som 
pekar på kulturens förmåga att vara hårt knytande och samtidigt löst hållande. Och detta är något 
som gagnar organisationen i stort: “In the very same institutions in which culture is so dominant, the 
higest levels of true autonomy occur...But within those qualitative valuses...people are encouraged to stick 
out, to innovate.” 1�� “Autonomy is a product of discipline. The discipline (a few shared values) provides 
the framework. It gives people confidence (to experiment, for instance) stemming from stable expectations 
about what counts.” 1�9 Baserat på grundläggande värderingar kan kulturer som uppmuntrar entre-
prenöriellt och “nyttigt” irrationellt beteende formas1�0 samtidigt som kulturen är ett kitt som skapar 
konsensus och garanterar intern stabilitet. Som styrmedel och ledarskapsinstrument kan en kompakt 
kultur som bygger på stark värdegrund uppenbarligen skapa utrymme för sammanhållning och till-
lit, bygga upp en gemensam identitet och lojalitet, uppmuntra till initiativtagande, generera samarbete 
och kommunikation i grupper och nätverk samtidigt som den fyller en kontrollerande och utestängan-
de funktion: ”Now, culture is the softest stuff around... Yet culture is the hardest stuff around, as well.”1�1

1�� Deal & Kennedy, 19��, s. 1�� ff samt 1��, När receptionisten knappast lägger märke till dig, då vet du att du 
befinner dig i ett tuffa-pojkar företag, Cit. s. 1�0.

1�� Peters & Waterman, 19��, s. ��0.
1�5 Deal & Kennedy, 19��, s. 1��.
1�6 Ibid., s. 1�
1�7 Schein, �00�, s.�9�, Deal & Kennedy, 19��, s. 150.
1�� Peters & Waterman, 19��, s. 105.
1�9 Ibid., s. ���.
1�0 Ibid., s. ��7.
1�1 Ibid., s. �19.
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För att återknyta till McGregors teorier och det japanska exemplet; William Ouchi genomförde år 
19�1 en jämförande studie mellan ett flertal amerikanska och japanska organisationer och lade på 
bas av denna undersökning fram Teori Z, en slags ledarskapsmetod med inslag från de båda traditio-
nerna.1�� Han menade att ett anammande av detta synsätt medför att individen snabbare och starkare 
knyts till organisationen då denne känner att organisationen har ett holistiskt ansvar för hans per-
son, både som värderad medarbetare, men även på det mer djupgående personliga planet. Ouchi ansåg 
med detta att kulturen kunde tjäna som en stark kontrollmekanism för organisationer.1��

Deal & Kennedy avslutar år 19�� sin hyllning av organisationskulturer med att lägga fram ännu en 
orsak till att de borde uppmärksammas, nämligen profetian om framtiden. Och vi är då tillbaka där vi 
började; i den föränderliga tillvaron, den öppna ekonomin, decentraliseringen av de hierarkiska struk-
turerna samt den teknologiska utvecklingen. Författarna ser framför sig en organisation utan chefer 
(de kallade den ”den atomiserade organisationen”1��) och förutspår att den skulle kräva starka kultu-
rer och ett ny form av ledarskap. Men dessa små, specialiserade arbetsenheter skulle trots sin rörliga 
karaktär ändå vara: ”...hopknutna som molekyler till en stark helhet genom de gemensamma kulturella 
band som definierar vad framtidens företag egentligen är.”1�5

3.3	Kritiska	röster	och	ifrågasättanden	

Intresset för att studera organisationskulturer var, som vi redan har sett, mycket stort under praktiskt 
taget hela 1980-talet. Studierna byggde ofta på jämförelse mellan framgångsrika och mindre fram-
gångsrika organisationer, där en stark kultur framhölls som den primära förklaringsfaktorn bakom ett 
lyckat företagande.

År 1999 genomförde Deal & Kennedy en uppföljningsstudie av sin forskning kring organisationskul-
turer i boken ”The New Corporate Cultures; Revitalizing the workplace after downsizing, mergers and 
reengineering”. Resultaten visade att hos flera av de tidigare granskade organisationerna hade kulturen 
eroderats av ekonomiska krafter och omorganiseringar. Genomförda förändringar såsom ”outsour-
cing”, ”downsizing” och den ökande användningen av teknologi hade lett till att de tidigare så starka 
kulturvärdena hade slitits sönder.1�6 Deal & Kennedy lägger huvudskulden för denna utveckling på fö-
retagsledarna då de i sin vilja att tillfredsställa externa intressen hade instiftat en känsla av skepticism, 
opålitlighet och oro hos de en gång så trogna medarbetarna. 

Trots detta håller författarna fast vid sin primära övertygelse där de menar att starka kulturer leder 
till framgång genom att instifta identitet, mening och delaktighet i organisationens medarbetare. De 
menar att detta är något som kommer kunna byggas upp igen, dock inte under denna generation. Det 
förlorade förtroendet måste börja instiftas igen med början i arbetsgrupper och små enklaver. Ledarna 
på de lägre nivåerna har en avgörande roll i denna återuppbyggnadsprocess då de fortfarande innehar 
det förtroende som många av toppcheferna har förlorat.1�7

Under 1990-talet upplevde intresset för organisationskulturer en renässans. Andelen service- och kun-
skapsföretag ökade då avsevärt, vilket resulterade i att medarbetarnas självständiga beslut och initia-
tivtagande uttalat prioriterades som viktiga faktorer på företagens agenda. I och med vikten av dessa 

1�� Ouchi William H., Theory Z: How American Businesses Can Meet the Japanese Challenge, Addison-Wesley  
Publishing Company, Reading, Massachussets, 19�1.

1�� Ibid., s. 51 ff., Ouchi menar att företaget måste utveckla ett ”wholistic concern for people”.
1�� Deal & Kennedy, 19��, s. 19�.
1�5 Ibid., s. �01.
1�6 Bruzelius & Skärvad, �000, s. ��9.
1�7 Deal & Kennedy, 19��.
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besluts förankring i företagets uppsatta mål, och deras överensstämmande med den eftersträvade pro-
filen mot kunden, tog diskussionen kring organisationskulturer åter vid. Detta på grund av åsikten att 
chansen att fatta det ”rätta” beslutet underlättas med en gemensam värdegrund.1��

Reaktionerna mot dessa teorier inom organisationsforskningen lät dock inte vänta på sig speciellt 
länge. I början av 1990-talet väcktes allt fler ifrågasättande röster mot att betrakta kulturen som en 
formula för framgång, något som den populära managementlitteraturen så starkt propagerade för. Re-
dan år 19�� myntades begreppet ”Corporate culture vultures”, ”kulturgamar”, i den amerikanska tid-
skriften Fortune. I Begreppet syftade ironiskt till att kritisera just de managementforskare vilka i sina 
organisationsstudier  förklarade alla skeenden och handlingar utifrån ett kulturperspektiv.1�9

Vad finns det då för baksidor och fallgropar med att så snävt och perspektivlöst utforska kulturer och 
dess verkan i organisationer? 

Oavsett hur en kulturanalys än genomförs och framställs finns risken att den uppvisar en ensidig bild 
av de förhållanden som råder inom en organisation. Först och främst förklarar vissa analyser inte hur 
kultur kan påverka den enskilde individens tankar och beteende. För det andra kan man aldrig med 
säkerhet veta var en organisationskultur har sitt ursprung; vissa skolor menar att en organisationskul-
tur skapas av företagsledaren för att därefter efterföljas och i viss mån ändras av de anställda, medan 
andra röster propagerar för att kulturen inte kan styras så strategiskt. Ytterligare en problematik är 
att en organisationskultur i många fall är ytterst homogen och därmed svår att penetrera. Slutligen 
bör nämnas att en kulturanalys kan tendera att fokusera mycket starkt på själva företaget och därmed 
riskera att externa influenser från samhälle och omgivning förbises.1�0 Dessa är bara huvuddragen i 
de många argument som har framförts mot ett ensidigt och förbehållslöst propagerande för organisa-
tionskulturers kraft och dess positiva biverkningar. Rösternas grad av kritik är skiljd, vissa anammar 
organisationskulturers kraft inom vissa områden, medan andra ifrågasätter starkt dess hegemoni och 
ställer sig frågan hur och varför den populära managementlitteraturens visioner har fått råda, samt 
varför de nyttjas utan direkt eftertanke. Den kritiska analysen ifrågasätter alltså auktoriteten och den 
till synes objektiva nödvändigheten av en normativ struktur, vilken tas för given av de författare som 
så ensidigt propagerar för organisationskulturer.

3.3.1	 Organisationskulturens	hegemoni...

Många organisationsforskare antar en kritisk utgångspunkt där de med oro granskar vad de anser vara 
en utveckling där fenomenet kultur, dess existens och verkande kraft inom organisationer har blivit 
en diskursiv praktik varmed olika gruppers dominans och makt kan legitimeras och upprätthållas. Be-
greppet organisationskultur granskas ur både ett makt- och individperspektiv av ett flertal kritiker. I 
deras ögon är fenomenet inte ett värdeneutralt instrument för organisering, utan en metod att styra 
individer, deras tankar och handlingar. Med denna utgångspunkt blir den ensidiga tilltron till organi-
sationskulturers positiva makt, samt de konsekvenser denna tilltro medför, ett fenomen mycket värt 
att undersökas och ifrågasättas utifrån en moralisk och etisk ståndpunkt. Dessa typer av granskningar 
baseras ofta på teoretiska argument, men även empiriska studier som konkret granskar implikationer-
na av organisationskulturers tillämpning på arbetsplatser och företag är vanliga inom den kritiska dis-
kursen. En skönjbar linje i den kritiskt präglade forskningen är även ifrågasättandet av den dikotomi 
de populära managementförfattarna själva vill framställa mellan de gamla byråkratiska organisations-
formerna i kontrast till behovet av ”det nya”, som antas ha frammanats av den ständigt föränderliga 
och komplexa omvärlden.

1�� Bruzelius & Skärvad, �000, s. �09.
1�9 Ibid., s. �09.
1�0 Ellis Steve & Dick Penny, Introduction to Organizational Behaviour, McGraw-Hill International, UK, �000, s. 

15�-15�.
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Syftet med att granska det inflytande förespråkarna för organisationskulturer innehar uttrycks av ex-
empelvis Willmott på följande sätt: ”...critical analysis explores how, as a medium of domination, the 
scope and penetration of management control is, in principle, considerably extended by corporate cul-
turism.”1�1 Ogbor menar att begreppet organisationskultur i teori och praktik har utvecklats till en 

”corporate hegemony”, vilken verkar hämmande för all organisationell förändring och framåtsträvande 
i samhället. Han efterfrågar en dialektisk granskning av fenomenet för att blottlägga de dolda konse-
kvenserna av en ensidig tilltro till organisationskulturer, och ser fenomenet som en diskursiv praktik 
som med sin hegemoniska karaktär kan legitimera vissa gruppers dominans över andra.1��

Hur ska man som kritiker närma sig och betrakta det som författats inom ämnet? 

Willmott benämner det han ser vara ett centralt drag i 19�0-talets management och organisationsstu-
dier, för just ”corporate culturism”. Genom att etikettera fenomenet som en ”-ism” accentuerar han den 
mycket effektiva marknadsföringen av dess huvudidéer, samt uppmärksammar hur snabbt de har fått 
ett starkt fäste inom den organisationella diskursen. Willmott, liksom många andra med honom, kri-
tiserar bristen av en kritiskt granskande forskning, speciellt i relation till det inflytande materialet som 
lovsjunger organisationskulturer innehar. Han utpekar de risker som finns att från forskarvärldens 
sida banalisera eller ignorera fenomenet som en mindre värd gren inom den populära management-
forskningen; ”corporate culturism” som faktisk företeelse är redan alltför väletablerad och tillämpad 
för att kunna avfärdas på sådana grunder. Dess kraft har även en djup moralisk innebörd och infly-
tande, varför det krävs en kritisk granskning på etisk grund. Willmott tar avstamp i övertygelsen att 
den starka tilltro som har utvecklats till förmån för organisationskulturer ska tolkas som: ”a collective 
failure of moral nerve in the face of modernitý s discontents.”1��

Willmott granskar framväxten av “corporate culturism”  i en större politisk och ekonomisk kontext, 
och kan skönja utvecklingen av en: “...’postmodern’ decay of traditional virtues in which the display of 
dramaturgical skill in managing an impression of good performance has tended to displace the compa-
ratively unsophisticated ethic of “just exchange.”1�� Många forskare kritiserar den form i vilken “berät-
telsen” om organisationskulturer har konstruerats och framställts: Paul Du Gay benämnder den ”a 
religious and romantic narrative of collective and individual salvation and emancipation.”1�5 Han stude-
rar den nya vågen inom managementteorin som så starkt kritiserar den byråkratiska organisationskul-
turen (han kallar dess förespråkare för ”self-styled management revolutionaries”), och menar att deras 
metoder uppvisar sektliknande drag av Kristen fundamentalism.1�6

3.3.2	 ...dess	egentliga	innehåll…

Vad medför då utvecklandet av ”starka kulturer”; Willmott och Ogbor uppmärksammar båda att be-
greppet egentligen går hand i hand med att individen uppmanas att i all högre grad hänge sig och bli 
trogen de organisationella värdena, men även evaluera sig själv och sin prestation utifrån dessa pre-
misser; däri ligger den anställdes latenta och förutsatta ansvar inför organisationen. Följaktligen disci-

1�1 Willmott Hugh, Strength is Ignorance; Slavery is Freedom: managing culture in modern organizations, Journal of 
Management Studies �0:�, 199�, s. 5�� samt s. 5��. Willmott anser att den populära managementlitteraturen 
har medfört en systematisering och legitimisering av en kontollmekanism, vilken medvetet används för att 
kunna kontrollera de anställdas medvetna och även omedvetna strävanden. 

1�� Ogbor John O., Critical Theory and the Hegemony of Corporate Culture, Journal of Organizational Change 
Management Vol. 1�., �001, s. 591.

1�� Willmott ser att den akademiska världen har olika respons på detta område; å ena sidan kulturpragmatisterna som 
har anammat grundteserna i ”corporate culturism”, å andra sidan puristerna vilka egentligen inte anser att fenome-
net är värdigt en granskning pga. sin ytliga karaktär som saknar egentlig teoretiskt djup och därför inte är akade-
miskt intressant. Han menar däremot att de som propagerar för ”corporate culturism” verkligen påverkar organi-
sationskulturer i hög grad varför de måste därför tas på allvar och granskas med tanke på sitt verkliga inflytande. 
Willmott, 199�, s. 51� samt s. 5�0.

1�� Ibid., s. 51�.
1�5 Du Gay Paul, In Praise of Bureaucracy, Sage Publications, Gateshaed, �000, s. 6�.
1�6 Ibid.
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plinerar han sig utifrån sin symbios med organisationsvärdena och känner skam och ängslan då dessa 
inte överensstämmer. Det idividuella egenvärdet fastställs således genom en identifiering med orga-
nisationskulturens värden och normer1�7 samt i termer av jobb, karriär och anställningsposition: ”the 
encouragement of an organizational-ideal creates a psychological bonding to the organization and can be 
such that the individual’s self-identity is obtained through the work she/he does that is approved or 
rewarded by the organization.”1��

Studier av bland andra Carr (�000) och Willmott (199�) visar att de anställda, via ett aktivt deltagande 
i gruppen och organisationen, rekonstrueras för att passa in i de normer och värderingar som är ska-
pade av den styrande eliten. Individen har således blivit en produkt av en social teknisk formad makt 
vilket har fått vittgående konsekvenser, inte minst när det gäller skapandet och upprätthållandet av 
en egen identitet, förekomsten av mångfald/olikheter samt individens möjligheter till inflytande och 
bemyndigande på arbetsplatsen.1�9 Program som ”corporate culturism”, HRM och TQM syftar till att 
stärka organisationens etos som kräver lojalitet, samtidigt som den exkluderar, tystar och bestraffar 
dem som ställer sig ifrågasättande. Dessa tendenser har gett upphov till ett moraliskt vakum,150 vilket 
i sin tur har lagt vägen fri för en ny sorts managementteori. Den utlovar en moralisk lösning på indi-
videns existentiella problem genom att förutom en ekonomisk ersättning även garantera en mening 
med livet. Stärkandet av de kulturella värdena är därmed ett sätt att forma och disciplinera självmed-
vetandet och identiteten hos den anställde.151

När det gäller den egna identiteten framtvingar organisationskulturen den anställdes anpassning till 
de krav som finns uppställda gällande dennes position och uppgift på arbetsplatsen, samtidigt som de 
roller han innehar i det verkliga livet (som ”naturliga personer”) eroderas ut. Den individuella identite-
ten ersätts som en följd av detta med en konstruerad organisationell identitet där organisationens egen 
etik råder. Genom att belöningssystem och möjligheter till diverse avancemang förutsätts vara en följd 
av den ”rätta” identifieringen sker så det Ogbor benämner individens abdikation av sin ontologiska sta-
tus. Organisationskulturen bidrar på så sätt till att bevara den rådande hegemonin som genererar un-
derkastelse, där ”protestens rationalitet” blir nästintill en omöjlighet.15�

Baserat på dessa påståenden kan man hävda att ett mekaniskt ledarskap fortfarande är rådande; på 
grund av en strategiskt formad och styrd samverkandekultur vilken syftar till att guida de anställda, 
uppstår en homogenitet som istället för att bidra med främjande samhörighet frambringar en ”homo-
genitetens enfald”15�. ”Den nya organisationen” söker forma individens sociala beteende och få denna 
att finna ”mening” inom och genom organisationen. Målsättningen för dessa kulturprogram är ut-
formningen av en harmonisk kollektivistisk kultur som serverar de anställda med gemensamma vär-
den och värderingar genom formella policys, informella normer, språk, ritualer och företagsberättel-
ser; allt detta verkar för att leda de anställda. Genom dessa utstakade normer och värderingar filtreras 
individualitet och externa influenser bort och en karta med ”den rätta vägen” redan färdigt planlagd 
skapas.15�

Willmott synar detta förhållande närmare och konstaterar att stärkandet av organisationskulturer 
egentligen innebär att alla aspekter som kan störa arbetarens uppmärksamhet eller medföra en val-
möjlighet, strategiskt röjs undan. Denna ”culture engeneering” eliminerar all potentiell och rivalise-
rande ”kontamination” av de egna värdena. De anställdas uppmärksamhet skall bara kunna riktas åt 
ett håll, men detta håll är redan på förhand förutbestämt. Valet är alltså något som kvävs; sett utifrån 
idealen om människans rätt till självständig tanke och handling, respekteras således inte individens 

1�7 Willmott, 199�, s. 5��, Ogbor, �001, s. 597-59�.
1�� Carr A., Organizational Change Management, Vol. 1� No. �pp.�0�-�0, s. �96.
1�9 Ogbor, �001, s. 597, 59�.
150 Willmott, 199�, s. 519.
151 Ibid., s. 5�0.
15� Ogbor, �001, s. 599.
15� Ibid., s. 600.
15� Ibid., �001, s. 59�-597.
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rätt att fritt identifiera rivaliserande värderingar och välja vilka av dessa hon lierar sig med.155 Ambi-
tionen att skapa stark kontroll genom att ta tanke och känsla i besittning bidrar till att upplysnings-
tidens ideal och strävan eroderas och urlakas: “A kind of hypermodernity is promoted in which a (self-
defeating) correction of the deficiencies of rationalism is sought by inciting management to colonize the 

“softer” features of organization.”156

Intrånget blir enligt Willmott så djupgående att det även inskränker på de demokratiska rättigheterna 
att formulera, kommunicera, debattera, och kritiskt reflektera över sina tankar och åsikter. Den kri-
tiska reflektionen kvävs och alla former av organisationskulturer anses egendomligt nog vara fördelak-
tiga så länge som de resulterar i konformitet. Och det är på denna grund Willmott för fram sin starka 
tes, nämligen att ”corporate culturism” är ett ”medium of nascent totalitarianism” där organisationsvär-
dena inpräntas i medvetandet hos noga utvalda anställda.157 Syftet är egentligen att utöka grunden för 
instrumentellt rationella ageranden genom utvecklandet av starka monokulturer. Resultatet av detta 
blir att de värderationella handlingarna eroderas i och med att individernas möjligheter att finna me-
ning i och utvärdera olika motsatta ståndpunkter omöjliggörs.15�

Genom att till synes respektera och ta tillvara olikheterna och individualiteten hos varje anställd 
syftar kulturen till att säkra kontrollen; de framgångsrika företagen påstås som vi tidigare har sett 
respektera individen och tillvarata dennes ”affekter”. Denna tendens att låta de anställda tro att en 
underkastelse och identifikation med de organisationella värderingarna garanterar autonomi kall-
lar Willmott för ”the seductive doublethink of corporate culture”. Uttrycket åsyftar de dubbla villkoren 
som förutsätts för att autonomi ska kunna råda; respekt för individen och dennes egenheter förutsät-
ter att denne fogar sig efter de organisationella värdena.159 Autonomin framställs som en gåva som de 
anställda garanteras av kulturen, inte något som individen själv måste kämpa sig till. Men autonomi 
kan inte uppkomma i en monokultur, speciellt inte under förhållanden där ”corporate culturism” un-
dertrycker idéer och handlingar som kan problematisera auktoriteten hos de organisationella värde-
ringarna. Och det är här Willmott motiverar sin kritik på moralisk grund; genom att okritiskt fastslå 
att individuell autonomi och organisationens prestation parallellt kan förbättras, framställs ”corporate 
culturism” som moraliskt fördelaktig av sina förespråkare, något Willmott starkt vänder sig mot.160 

Även Ogbor behandlar denna till synes uppenbart existerande autonomi. Han menar att olika sats-
ningar från organisationens sida, såsom till exempel olika utbildnings- och träningsprogram, i själva 
verket syftar till att minska graden av bemyndighet hos individen genom att knyta denne närmare den 
övergripande kulturen, en tendens som bör synas som en ”emancipationens paradox”.161 Den anställde 
upplever att hans autonomi ökar, men i själva verket handlar det om maktelitens strävan att skapa en 
självreglerad övervakning: ”It is as if employees are empowered trough corporate culture to disempower 
themselves.”16�

Ogbor visar i sin dialektiskt präglade studie hur vissa forskare har vänt sig mot bilden av organisa-
tionskulturen som en monolitisk enhet. Genom att påvisa förekomsten av subkulturer, ett fenomen 
som påstås underminera den övergripande bilden av en enda rådande och kontrollerande kultur, på-
stås individen kunna tillhöra många olika subkulturer samtidigt. På så vis kan han på ett mer rätt-
framt sätt fritt välja sin tillhörighet och identifikation med kulturella värden, samt genom detta val 
även differentiera sig från andra mindre passande värderingar. Via dessa subkulturer öppnas enligt 
dess förespråkare möjligheter för differentiering, något Ogbor motsätter sig då han påstår att denna 

155 Willmott, 199�, s. 5��-5�� samt s. 5�9.
156 Ibid., s. 51�.
157 Ibid., s. 5��.
15� Kritiken av dessa tendenser har sin utgångspunkt i Webers distinktion mellan instrumentell rationelitet och 
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161 Ogbor, �001, s.60�.
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typ av forskning inte på ett tillfredsställande sätt har undersökt individens möjligheter till motstånd, 
hantering av konflikter och motsättningar inom subkulturerna.16� Det har istället visat sig att subkul-
turer är betydligt underställda den övergripande organisationella kulturen och styrs genom samma 
indoktrineringsprocesser som bygger på värderingar, myter, socialisering mm. Istället för att befrämja 
och stödja differentiering förtrycks oliktänkandet på så sätt inom och genom organisationskulturen.16�

3.3.3	 ...och	slutliga	konsekvenser

Många forskare har starkt tagit avstånd från de positiva verkningar och fördelar utvecklandet av star-
ka organisationskulturer påstås medföra i sitt kölvatten. Löftet om att starka kulturer per automatik 
genererar en moralisk lösning på mer djupgående existentiella problem där delade filosofier, ideologier, 
antaganden, attityder, normer och föreställningar bidrar till att skapa mening och verka positivt för 
den enskilde individen, är ett bedrägeri. Under förevändning av utökad praktisk autonomi är målsätt-
ningen ultimat att utöka ledningens kontroll genom att kolonisera den affektiva mänskliga domänen.165 
Detta sker genom ett propagerande för ett engagemang av de anställda i en monolitisk struktur av tan-
ke och känsla. Willmott går så långt att han ser denna utveckling som ett förstadium av totalitarism 
där stärkandet av kulturer som ett centralt element i organisationsstrategier leder till en allt högre 
grad av styrning av de anställdas själar.166 Löftet att frigöra människan från den rådande osäkerheten 
har i slutändan en förförande verkan och ett olyckligt resultat: “Instead of producing committed, ent-
husiastic, self-discipling subjects, a possible effect of corporate culturist programmes is a reinforcement of 
instrumentality amongst employees who comply with their demands without internalizing their values.”167 
Förväntningen att de anställda ska internalisera de nya rådande värdena och göra dem till sina resul-
terar i att deras unikt mänskliga förmågor av bedömning och diskretion blir koloniserade och enhet-
ligt riktade mot arbetsmetoder som syftar till den effektivaste kapitalackumulationen.16� Resultatet blir 
inte alls det förväntade; den praktiska framgångsformulan för att garantera de anställdas engagemang 
håller inte vad den utlovar då individen istället riskerar att hamna i en ond cirkel av cynicism och be-
roende. 

Ogbor antar ett liknande resonemang där han menar att organisationskulturen kan medföra ett slags 
“psykiskt fängelse” vilket skapas av gruppmedlemmarna själva i egenförsvar. Den nya organisationen 
har en fängslande effekt och isolerar de anställda från den sociala sfären, från omvärlden och dess 
inneboende möjligheter till personlig utveckling. Individerna blir som ockuperade likasinnade, från-
tagna sina valmöjligheter, och lever i en ”trygg verkstad” inom organisationens sfär. Ogbor menar att 
organisationskulturen bidrar till att de anställda avsäger sig sin identitet för att istället bli som förlo-
vade med organisationen och dess aktiviteter. Deras röster blir till en när en stillsam hegemoni lägger 
band på verksamheten där individen fortfarande skolas med en järnhand.169 

Liknande teorier om den anställde som ger upp sin egen identitet på bekostnad av organisationen är 
vanligt förekommande i den mer kritiskt präglade debatten. Ifrågasättande röster har dock väckts, 
vilka på ett mer djupgående plan granskar och ytterligare problematiserar karaktären av individens 
egentliga konformitet med de organisationskulturella värderingarna.

Ett paradoxalt resultat av stärkandet av organisationskulturen är hämmandet av kommunikationen, då 
de anställa på ett mekaniskt sätt anpassar sitt beteende till den vedertagna koden. Denna instrumen-
tellt betingade tendens leder enligt Willmott till skepticism och cynicism när det gäller ifrågasättandet 

16� Ogbor, �001, s. 597.
16� Ibid., s. 601.
165 Willmott, 199�, s. 517.
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av värderingarnas genuinitet. De anställda hänger sig istället åt en beräknande och selektiv konformi-
tet och eftergivenhet. Individen väljer ofta att på ett personligt plan distansera sig från de av organi-
sationen dikterade värdena för att på så sätt kunna upprätthålla sin identitet. Resultatet blir ett ”spel 
för gallerierna”, där de anställda egentligen inte har en genuin trovärdighet för företaget men visar upp 
den åtråvärda fasaden genom att spela ett spel. Willmott pratar om detta fenomen i termer av ”subjec-
tive detachment” och ”distancing of self”.170 Det negativa resultatet av detta beteende blir återigen att de 
anställda indirekt finner sig i de förhållanden som råder och följaktligen ger upp sin rätt att påverka 
och kontrollera den egna tillvaron: ”... a less obvious and perverse effect of playing the game of cool al-
ternaion was an undermining or numbing of a capacity directly to criticize or resist the cultural logic.”171 
Avsaknaden av en stödjande ”motkultur” ger upphov till förvirring och tomhet där individen i den vär-
deifrågasättande processen blir extra sårbar och i slutändan tenderar att falla för de löften av stabilitet 
och identitet som utlovas.17� Det slutliga resultatet blir ett kvävande av de så eftersträvansvärde eman-
cipatoriska tendenserna vilka på rent etisk bas borde vårdas i samhället.17�

Flemming & Spicer fördjupar sig i studier av cynicismen och de typer av motstånd de anställda upp-
visar mot de rådande kulturella värdena (de pratar i termer av ”corpotate culture engeneering” som den 
medvetna strategin genom vilken kulturer formas). De tar sin utgångspunkt i studier som visar att 
visa anställda inte alls uppvisar en konformitet efter arbetsplatsens kultur och värderingar, utan istäl-
let antar ett motstånd som utmärks av dis-identifikation. Yttringen uppkommer ofta i en form av just 
cynicism: “So amidst the frenetic attempts to colonize the subjectivity of workers through corporate cul-
ture, we find not only systems of identification with the company filosophy, but also practices of subjective 
distancing, incredulity and disbelief particularly manifest in the form of worker cynicism.”17� 

Flemming & Spicer driver i sin studie en tes175 där de menar att cynicismen är en process genom vilka 
de anställda förvisso motsätter sig identifiering med kulturella påbud men utför dem samtidigt i en-
lighet med föreskrifterna. Cynicism granskas utifrån ett maktperspektiv; trots att individer på ett plan 
inte faller offer för en direkt maktutövning leder deras handlingar ändå till att denna makt reprodu-
ceras. Kulturell makt kan således verka inte bara genom den identifikation med kulturella värden som 
tidigare nämnts, utan även genom dis-identifiering. Det som till synes verkar vara ett latent motstånd 
mot de kulturella föreskrifterna skall och kan således inte tolkas som handlingar resulterande i en 
möjlighet till förändrade förhållanden. Cynicismen ger den ifrågasättande anställde en form av ”free 
space” och ”self-outside power”176, men det intressanta är att granska den yttre konsekvensen av detta 
motstånd: ”Cynicism may accommodate workers to their subordinate position because they are given a 
specious sence of freedom.”177 Författarna menar alltså att cynicismen skall tolkas som en potentiellt 
konservativ kraft på de moderna arbetsplatserna. Trots att de dis-identifierar sig med de föreskrivna 
sociala rollerna betyder det inte att de anställda trots allt inte utför dem på det föreskrivna sättet och, 
ironiskt nog, ibland till och med bättre än om de verkligen helhjärtat hade identifierat sig med dem. 
Cynicismen sätter därför inte kuggar i hjulet för, utan förstärker, de rådande maktstrukturerna.17� 

Den distans som cynicismen skapar kan alltså bidra till att maktsystemet av domination upprätthålls 
för att det genererar en känsla av frihet och skapar ett välbehövt personligt utrymme. Ideologiskt 
medgivenhet kan således uppkomma genom negativ identifikation; en cynisk McDonald ś arbetare 

170 Willmott, 199�, s. 5�7 samt s.  5��.
171 Ibid., s. 5��.
17� Ibid., s. 5��.
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kan genomskåda de strategiska ansträngningar till uniformitet och förakta dessa, något han demon-
strerar genom att ha en McShit tröja under sin uniform, men utför arbetsuppgifterna utåt som en ef-
fektiv gruppmedlem. Det är på denna nivå som den kulturella makten verkar i sin starkaste form.179

Flemming & Spenser vänder sig också mot den traditionella uppfattningen att kulturell kontroll en-
dast påverkar de anställdas medvetande och inte beteende (vilket är fallet med mer påtvingande kon-
trollformer). Tron på ”the party line” behöver inte uteslutande existera inom den interna sfären; identi-
fikationssystemet kan fungera externt genom hur vi beter oss och handlar inom organisationen: ”Even 
though the cynical worker disbelieves ”internally”, their external actions believe for them”. ”...resistance to 
corporate culture and its symbolic web of control calls for not only an internal practice of incredulity, but 
also an externalization of disbelief.”1�0

Ett antal empiriska studier av organisationskulturers resulterande verkan på individen har genomförts 
utifrån dessa mer teoretiska utgångspunkter.

Catherine Caseys granskar i sin fallstudie av ett multinationellt amerikanskt företag de psykiska ef-
fekterna av “designade kulturer” vilka söker skapa en känsla av familje-och teamkänsla på arbetsplat-
sen.1�1 Genom den familjära stämningen känner individen ett större behov att tillföra något till företa-
get. För att fylla sin funktion på arbetsplatsen och inte känna skuld inför övriga teammedlemmar var 
förekomsten av frivillig övertid på kvällar och helger samt deltagande i ”extra” projekt vanligt före-
kommande.1�� De organisationella värdena visade sig dock vara så högtstående att den enskilde indivi-
den med sina kompetenser hade svårt att tävla mot alla dessa goda egenskaper; detta i sin tur födde en 
känsla av ambivalens vilket utmynnade i upplevd inre oro och ängslan.

Identifikation med familjen och teamet på arbetsplatsen leder till att dessa känslor och ambivalensen 
undanträngs eller förtrycks och genererar istället en ”guilt of acceptance”1��, det vill säga en påtvingad 
känsla av upplevd skuld om identifikationen uteblir. Och slutligen handlar det återigen om makt och 
kontroll: “...the new corporate culture provides under the semblance of a caring team-family an effective 
disciplinary and control apparatus that requires emploees to sufficiently contain the disintegration, or 
mobilization, of ambivalence by its displacement into an obsessive compulsion to work and belong.”1��

Flemming & Spicer söker på liknande sätt påvisa att starka band inom en organisation även penetrerar 
det privata livet utanför organisationens väggar och på så sätt kontrollerar arbetskraften. Den tydliga 
gräns som förr fans mellan jobb och privatliv har nu suddats ut; detta är en nyckelfaktor som skiljer 
dagens organisation från industrialismen/post-industrialismens organisationer.1�5 Gränsen mellan in-
dividens privatliv och dennes arbetsplats flyter idag alltmer samman och denna tendens kan utnyttjas 
för att garantera en mer flexibel, kontrollerbar och omformningsbar personal1�6.

Fleming & Spicers fallstudie av call-center företaget Iocus syftade till att fastställa hur de anställda 
manipulerades genom företagskulturen och ledarstilen. Slutsatsen var att styrning genom kultur inte 
längre råder endast på arbetsplatsen utan att dess spann och omfång har vidgats betydligt, något för-
fattarna exemplifierar i sin undersökning. Möten hölls oftast före eller efter arbetstid och företagskul-
turen var fylld med normer och förväntningar avseende den tid och ansträngning personalen förvän-
tas avvara till organisationen, något som ofta involverade ovillig övertid på kvällar och helger. Vidare 
upptäcktes att aktiviteter som normalt tar plats och uppträder i privata situationer (såsom användande 
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av pyjamas och konsumtion av alkohol) hade blivit etablerade i företaget. En tydlig bild av Iocuskultu-
ren framkom vid granskningen av företagets försök att få de anställda att framkalla traditionellt sett 
icke-arbetsrelaterade känslor i relation till arbetsuppgiften:”…training workshops and everyday cultural 
messages constantly stress that all of those experiences employees wait until after work to have such as 
fun, partying, joy, fulfilment, exhilaration, friendship and even sexuality are appropriate to evoke in the 
workspace.”1�7 Och tvärtom; personalen förväntades att bära med sin ”Iocus attitude” till hemmet, med 
målsättningen att exempelvis ett arbetsrelaterat telefonsamtal kunde tas emot på exakt samma sätt 
som på arbetsplatsen.

Den barriärrivande organisationskulturen benämns för en ”two-way cultural process” av Flemming & 
Spicer och pekar således på en utveckling där arbetsrelaterade sysslor och aspekter gör intrång i de 
geografiska områden och miljöer som traditionellt tillhör individens privatliv samtidigt som de så 
kallade privata, icke arbetsrelaterade, aktiviteterna i motsatt riktning transfereras in i företaget1��: ”...
There is a purposeful attempt to manipulate and control the boundaries between the inside and outside 
spaces of employment in a way which brings the outside space of consumption, leisure and spiritual de-
velopment onto the site of production, and pushes the inside sphere of corporate culture out into other as-
pects of employees lives.”1�9Dessa kritikers iakttagelser väcker en slutlig fundering, nämligen validiteten 
i det avståndstagande och distanserande organisationskulturens förespråkare tar från de byråkratiska 
organisationsformerna.

3.3.4	 ”Panta	rei”	och	byråkratin

Vi har sett hur den samtida managementdiskursen tar sin utgångspunkt i och stödjer sig på vad som 
allmänt benämns ”förändringar i den externa miljön”. Alla är överens om att dessa förändringar re-
sulterar i villkor som karaktäriseras av en ”massiv osäkerhet” där förutsägbarhetens tid är förbi, något 
som påstås ha genererat ett behov av mer flexibla, organiska , samt humanistiska organisationsformer. 
Du Gay kritiserar den populära managementlitteraturen för deras försök att skapa bilden av att värl-
den är ”upp och ner” samt uppmåla en situation där bara de organisationer som kan ställa om sig och 
förändras till lärande och ”kännande” kan överleva.190 Du Gay menar att det som framställs är en era 
av kronisk osäkerhet där det byråkratiska ses som något högst oetiskt,191 och han kritiserar försöket att 
polarisera världen där man antingen anpassas till det nya eller förgås med de gamla byråkratiska sys-
temen.19� Och det är just detta drag av moraliskt dömande, samt löften om individuell utveckling i alla 
dess former, Du Gay motsätter sig hos de populära managementförfattarna. Han propagerar för att 
deras är en överträdelse mycket värre än de som de byråkratiska systemen anklagas för:19� “This stra-
tegy of ‘autonomization’ and ‘responsibilization’ makes paid work (no matter how ‘objectively’ alienated, 
deskilled, or degraded it may appear to social scientists) as an essential element in the path to self-ful-
filment and provides the a priori that links together work and non-work, reason and emotion, the public 
and the private- all that bureaucracy stands accused of fragmenting and splitting.”19�

Du Gay visar hur managementförfattarna på flera punkter har misstolkat Weber när de tar stöd i hans 
skrifter i sin kritik av de byråkratiska organisationsformerna och deras påstådda “dysfunktionella hy-
per-rationalism”, ‘impersonalism’ och generella oförmåga att generera mening i individernas liv. Du 
Gay visar att Weber i sina redogörelser för de utmärkande dragen hos en byråkrat vägrade se systemet 
som moraliskt uttömt: ”For Weber, the stress on ’impersonality’ as a crucial feature o bureaucratic ratio-
nality does not equate with a general denial of humanity. It refers to the bureaucretic capacity -hard-won 
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and ultimately fragile- to treat individuals as cases, apart from status and ascription. Similarly, such 
impersonality does not constitute some blanket negation of the ’affective’.”195 Du Gay vederlägger kritiken 
mot den formella rationaliteten, som så starkt framförs av förespråkarna för den nya typen av organi-
sationer: “... formal rationality is not consequent with the development of an attitude of amoral instru-
mentalism, but on the cultivation of a liberal-pluralist ethics of responsibility which does take account of 
the consequences of attempting to relize essentially contextable values that frequently come into conflict 
with other values.”196 Du Gay menar alltså att det byråkratiska systemet just bekräftar dessa mänskliga 
värden och strävanden men försöker hålla dem åtskilda från arbetsplatsen; han kallar detta för ”(the) 
Art of separation”.197 Just denna inneboende kapacitet av åtskillnad ligger till grund för hävdandet att 
ett byråkratiskt ”etos” behövs i en representativ demokrati och bör återinföras som ett rådande organi-
sationssystem.19�

Kan man så verkligen påstå att en efterstävad kontroll över mänskligt beteende och uppförande kan ha 
en positiv verkan på ett djupare plan? 

Willmott menar att de ytligt sätt ”humaniserande” strävandena egentligen inte är så olika från de by-
råkratiska organisationsformerna, vilka traditionellt har kritiserats för att vara alltför hårda och syste-
matiska till sin natur. Den byråkratiska organisationsteorin tillät åtminstone sina anställda att tänka 
fritt, förutsatt att de deras handlingar gick i linje med organisationens mål. Förvisso kan den som är 
anställd i en byråkratiskt styrd organisation förväntas att på ett personligt plan hänge sig åt organi-
sationen, men den stora skillnaden är att denna strävan inte är systematiserad och förknippad med 
ett belönings- och bestraffningssystem.199Willmott kallar ”corporate culture” för en ”velvet glove” som 
döljer och förmildrar sin förtryckande och manipulerande karaktär genom att propagera för till synes 
mjukare metoder genom engagemang och delaktighet. Trots sin hårda kritik mot den instrumentella 
rationaliteten och de byråkratiska organisationsformerna går man i själva verket steget längre:  

”Yet, paradoxically, barley covered by the velvet glove of corporate culture is the iron first of instrumental 
rationality.”�00

De organisationella värderingarna blir i sig ett verktyg för domination där styrandet av de icke-ratio-
nella aspekterna av det mänskliga beteendet inkluderas i strategin. I detta avseende har ”corporate cul-
turism” gått steget längre än tidigare managementteorier enligt vilka integrationen av individens och 
organisationens behov var givna på arbetsplatsen, vilket medförde att det inte fanns något behov att 
styra de anställdas värderingar och identiteter.�01 Avståndstagandet från den instrumentella rationali-
teten sker därmed bara ytligt; genom strategiska processer av rekrytering och socialisering blir de an-
ställda noggrant utvalda och indoktrinerade genom något Willmott kallar ”re-enchantment of working 
life”�0�: ”Emloees are selected and promoted on the basis of their (perceived) acceptanse of, or receptivity to, 
the core values.”�0� Exklusionen sker genom noga och selektiv rekryteringsprocesser, och eliminationen 
genom träning och ihärdigt strategiskt arbete.�0�

195 Du Gay, �000, s. 75.
196 Ibid., s. 76.
197 Ibid.
19� Ibid., s. 1�6.
199 Willmott, 199�, s. 5��.
�00 Ibid., s. 5��.
�01 Ibid., s. 5�5.
�0� Ibid., s. 5��.
�0� Ibid., s. 5��.
�0� Ibid., s. 5��.
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4.	Empirisk	analys
I detta kapitel presenterar vi våra resultat av de genomförda intervjuerna med tre rekryterings-
företag. Den empiriska undersökningen syftar till att granska rekryteringsprocessen som en fö-
reteelse där matchning mellan företaget och den ”rätta” individen utlovas. Vi försöker således 
skönja övergripande tendenser i rekryteringsförfarandet, både när det gäller kartläggningen av och 
sökningen efter individens personliga karaktäristik, liksom kopplingen till organisationskulturen.

4.1	Presentation	av	studieområdet
Bemanningsbranschens verksamhetsområde utgörs idag oftast av uthyrning, rekrytering, entreprena-
der och outsourcing. Sammanlagt sysselsätts totalt cirka �1 500 personer vilket utgör 0,�7 procent av 
den totala sysselsättningen i Sverige.�05 Uthyrning är det största affärsområdet som år �005 utgjorde 
7� procent av den totala omsättningen, men även rekryteringsbehovet visar för närvarande en uppgå-
ende trend.�06 De yrkesområden med störst omsättning är främst kontor/administration, ekonomi/fi-
nans samt lager/industri. Bemanningsföretagens framtid spås som ljus både inom offentlig och privat 
sektor, inte minst då inställningen till deras ställning som tjänsteföretag börjar bi alltmer välvillig, 
och bemanningskonsultens roll alltmer erkänd i det svenska näringslivet.�07

Valet att studera tre olika rekryteringsfirmor av skiftande karaktär och storlek motiveras med för-
hoppningen att utifrån ett differentierat spektra försöka skapa en bild över rådande förhållanden vad 
gäller rekryteringsförfarandet och dess målsättning att uppnå den ”rätta matchningen”. De tre företa-
gen Humanpro, Ahead och Proffice har samtliga en väl utvecklad hemsida�0� där de erbjudna tjänster-
na presenteras. Både Ahead och Proffice har dessutom en möjlighet för dess befintliga konsulter och 
arbetssökande att utföra ett personlighetstest direkt via nätet. 

Löftet om den rätta matchningen ligger till grund för alla rekryteringsföretagens verksamhet, men 
metoderna för att åstadkomma detta kan skilja sig något, liksom konsulternas grad av engagemang i 
processen. Kunden kan välja mellan olika erbjudna alternativ eller paket vilka uttalat syftar till att ”av-
lasta” de anställande företagen under hela, eller endast delar av, anställningsförfarandet. Propageran-
det för att de tjänster som erbjuds är fördelaktiga bygger från rekryteringsfirmornas sida på uttalandet 
att en anställningsprocess är resurs- och tidskrävande, samtidigt som ett gott resultat långtifrån alltid 
är garanterat. 

Humanpro är ett litet företag med kontor på fem orter i Sverige, som eftersträvar att behålla en unikt 
personlig och lokal prägel. Sedan �00� är företaget en del av Vediorgruppen vilken är världens tredje 
största aktör i bemanningsbranschen som idag finns i �0 länder, vilket ger Humanpro ett större poten-
tiellt arbetsfält. Humanpro har cirka �00 anställda och vill kunna erbjuda kunden de tjänster inom be-
mannings- och rekryteringsområdet som efterfrågas. Företaget har valt att segmentera sin bemanna-
ning- och rekrytering främst till en nisch inom ekonomi, administration och IT. Humanpro erbjuder 
support vid hela eller delar av rekryteringsprocessen och  bland kunderna finns alltifrån elproducenter 
och tillverkande företag till advokatfirmor och IT-företag.

Ahead Rekrytering AB är ett mindre rekryteringsföretag med en fokusering på Stockholm som verk-
samhetsområde. Ahead hjälper företag och organisationer att nå sina verksamhetsmål genom att iden-
tifiera och attrahera nyckelpersoner med ”rätt” profil till lednings- och specialistnivå. Detta gör de 

�05 http://www.almega.se/Templates/T_2.asp?PN=3430076

�06 Inom områdena uthyrning och rekrytering var ökningen �� respektive 7� procent enligt bemanningsindika-
torn för första kvartalet år �006, http://www.almega.se/Templates/T_2.asp?PN=4092833

�07 http://www.almega.se/Templates/T_2.asp?PN=4661605

�0� www.humanpro.se, www.aheadrekrytering.se, www.proffice.se

�7



främst genom en uttalat beprövad arbetsmetod vilken inkludera olika varianter av personlighetstester. 
Då ägarna är aktivt verksamma som konsulter strävar de efter att kunna erbjuda sina kunder kvalitet 
genom sitt starkt personliga engagemang. Som en vägledning för kunden profilerar Ahead sina ”Ahead 
Checkpoints”�09 vilka syftar till att skapa förståelse hos kunden för vilka praktiska fördelar ett anlitan-
de av Ahead medför. Rekryteringsfirman profilerar sig som en hjälpande resurs för personalutveckling 
på lång sikt och har benämnt sina tjänster för ”Search”, ”Annonserad Search”, ”Gallring och Urval”, 

”PersonlighetsTest” och ”TeamAnalys”. En komponent som återkommer i alla dessa tjänster är olika ty-
per av personlighets- och karaktärstester som metod för att finna medarbetare med ”rätt” profil.

Proffice är nordens största bemanningsföretag med verksamhetsområden inom personaluthyrning, re-
krytering, outsourcing samt karriär- och utvecklingsprogram. De finns i Sverige, Norge, Danmark och 
Finland och har en stark lokal förankring då de finns på de flesta stora och medelstora orterna i var-
dera land. Proffice har sitt ursprung i Snabbstenografen som startade 1960 och har idag över 10 000 
medarbetare vilka bidrar till företagets breda spektrum av kompetens av såväl generalister och specia-
lister inom de allra flesta yrkeskategorier. Proffice strävar efter att erbjuda företag i Norden den enk-
laste vägen till flexibla bemanningslösningar. Eftersom marknaden efterfrågar allt fler specialistkom-
petenser har Proffice påbörjat eller förstärkt sitt engagemang inom visa områden genom satsningar 
såsom; Dfind, Proffice Aviation, Proffice Care samt Mediakompetens. 

4.2	Företagsanalys;	rätt	typ	fastställs

”Företag idag är skickliga att plocka in några personer från en annons, sen har man 3-4 kandidater som 
är kvalificerade när det gäller utbildning, erfarenhet, och andra uppställdas krav – men sen då?”�10

Rekryterarna är mäkta ense om att de i dagens läge själva får leta upp kunden, och inte vise versa. Få 
beställningar kommer idag in per automatik, varvid bemanningsföretagen måste bege sig ut och ”jaga” 
prospekt på egen hand. En del beställningar kommer också in via mun-mot-mun metoden, vilken vi-
sar varför uppföljning och en kontinuerlig kontakt med företagen är av yttersta vikt. Rekryterarna har 
dock alla sett en tendens på att den rådande konjunkturen börjar ge slag även inom deras verksam-
hetsområde i och med att de inkommande beställningarna ökar i antal.

Det finns lika många slags behov som det finns företag; en inkommen förfrågan kan gälla allt ifrån en 
personalavdelning som tampas med en för stor arbetsbörda och därför i snabbast möjliga mån behöver 
tillökning, till att ett företag har ett behov av att finna en individ som besitter en specifik kompetens. 
Gemensamt delar dock företagen önskan av att ha duktiga medarbetare i bolaget, och priset till vilket 
de kan stilla detta behov blir en avgörande faktor. Då det ofta brukar vara ont om tid är en snabb le-
verans av rätt person önskvärt från kundens sida. Enligt Humanpro skiljer det sig dock i denna fråga 
beroende på om beställningen rör bemanning eller rekrytering. Rekrytering får oftast ta längre tid då 
det är så pass viktigt att få in rätt personal, inte bara kompetensmässigt utan framför allt personlig-
hetsmässigt.

Efter inkommen beställning utformas en kravprofil tillsammans med kunden där den aktuella tjäns-
ten och de fordran som ställs i samband med positionen beskrivs mer eller mindre ingående. Kravpro-
filen är oftast mycket självklar och baseras på den föreliggande arbetsuppgiften samt de krav tjänsten 
ställer. Den rör oftast beskrivningen av den erfarenhet och reell kompetens såsom utbildning, pro-
gramkännedom, arbetslivserfarenhet, språkkunskaper, branschvana mm. som behövs för den förelig-
gande tjänsten. Vissa företag har vidare även specifika krav på andra typer av värden i kravprofilen, 
medan de allra flesta överlåter fastställandet av dessa till rekryteraren.

�09 Ahead Checkpoints: 1. Förstår min sits. 2. Arbetar i samråd med mig. 3. Kan lösa rekryteringsbehovet. 4. Vet 
vilken nyckelperson jag behöver och hur sökprofilen ska se ut. 5. Har varit med om många liknande rekryterings-
situationer. 6. Är van att bygga team. 7. Är att lita på. 8. Levererar resultat.

�10 Cit. Ahead, från intervju �006-0�-�7.
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Önskemålen har ofrånkomligt alltmer börjat fokusera på en aspekt som är svårt att klä i ord och när-
mare precisera, nämligen ”mjuka värden”. Alla rekryterare nämner detta begrepp när de ställs inför 
frågan vad som skiljer dagens rekrytering från den för bara några år sedan. Förutom att ringa in den 
reella kompetensen måste rekryteraren ha ett öga för någonting annat; de mjuka värdena ligger på ett 
relativt implicit, latent stadium och det är här rekryteraren framförallt ser sitt viktigaste bidragande 
värde i uppdraget. Det är just förmågan att ”känna av” person och miljö som anses skilja en rekryte-
ring gjord av företaget på egen hand från en där en rekryteringsfirma har engagerats. Rekryterarna ser 
denna egenskap, nämligen förmågan att fånga upp dessa mjuka värden, som sitt viktigaste bidrag till 
att en lyckad anställning kommer till stånd. Ahead menar att det nästintill är omöjligt att ens försöka 
sig på en förklaring av ”mjuka värden” då det finns lika många varianter av ordet som det finns företag.

Alla rekryteringskonsulter understryker vikten av att personligen ha vistats i den miljö de senare re-
kryterar personal till. Besöken på företaget varar minst en halv timme och förenar observation med 
interaktion, likaså samtal med såväl anställda som företagsledare. Om en rundvandring på företaget 
ej ges och rekryteraren anser att det är av vikt kan det hända att en sådan efterfrågas. Likväl kan ett 
behov av återbesök infinna sig för att både säljare och rekryterare skall få rätt intryck av företaget. Ob-
servationerna på plats är mycket omfattande till sin karaktär, menat då en undersökning av företags-
miljön lägger basen för den uppfattning konsulter har av den rådande företagskulturen. Fortsättnings-
vis finns denna bild hos konsulten under hela rekryteringsprocessen och fungerar som den bärande 
grunden då matchningen mellan företaget och den enskilde individen skall göras. Det krävs, som Hu-
manpro påpekar, att rekryteraren ”insuper atmosfären” för att kunna känna efter vilken typ av person 
som skulle passa in i den aktuella miljön.

Alla rekryterare är således ense om att ett kundbesök är av ytterst stor vikt då en anställd ska placeras 
ut på ett företag. För att hitta, och slutligen fylla behovet hos ett företag krävs alltså förmågan att på 
ett tidigt stadium identifiera och kartlägga de värden som senare kommer att inneha en betydande roll 
vid urvalet av kandidat. Rekryterarna använder olika benämningar för den metod de använder för att 
på bästa sätt närma sig dessa värden; Ahead säger sig ”ta tempen på företaget”, vilket sker via ett per-
sonligt besök och intervjuer på plats med ledare och medarbetare, men även genom personlighetstes-
ter�11 av medlemmarna i det team den nyanställde ska ingå i. 

Humanpro menar att ”magkänslan” används som medel för att kunna identifiera dessa mindre påtag-
liga och konkreta värden.

Begreppen ”magkänsla” och ”ta tempen” används genomgående av rekryterarna för att just beskriva 
hur de mjuka värdena fångas upp. Frågan som uppkommer är om dessa något diffusa begrepp är nå-
got som kan preciseras mer konkret, men ingen av rekryterarna tycks spontant kunna bringa en dju-
pare innebörd av orden. Humanpro beskriver dock magkänslan som förmågan att se bakom de reella 
kompetenskraven. En person kan vara den rätte trots att denne saknar efterfrågad reellkompetens, ej 
har den arbetslivserfarenhet som krävs eller saknar något av de andra förutsättningar som fastställts i 
kravprofilen. Med hjälp av känslobasis bildar rekryteraren sig en uppfattning om de mjuka värdena på 
företaget och dessa segmenterar på ett djupare plan in den potentiellt ”rätte” medarbetaren. Ett före-
tag där kulturen är starkt präglad av ett aktivt tempo och en hög grad av social interaktion anställer 
per automatik inte en individ, trots att denne uppfyller de reella kompetenskraven, är socialt kompe-
tent samt har den erfarenhet som efterfrågas. Det är vanligt att ett uteblivande av denna mer personli-
ga varseblivning helt och hållet avgör beslutet och att en kandidat som en följd av detta ej blir anställd. 
De mjuka värdena som uppfattas på känslobasis styr alltså över de reella kraven och innehar i mångt 
och mycket en större betydelse och makt. 

Vilka faktorer noteras då rekryteraren befinner sig på plats, och på vilken nivå synas den rådande kul-
turen? 

�11 Intervjuer och personlighetstester behandlas i kapitel �.�.
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Mycket uppmärksammas vid kundbesöket, gällande såväl den allmänt rådande atmosfären vilken upp-
levs intuitivt, som den rent fysiska miljön såsom inredning, arkitektur, utrustning och kläder upp-
märksammas. Granskningen innefattar även hur vokabulären tar sitt uttryck i hälsningsfraser, char-
gong, kroppsspråk och allmänt bemötande. Humanpro lägger vikt just vid bemötandet och den grad 
av uppmärksamhet som ägnas rekryteraren, menat då inte bara av de vilka besöket är stämt med, utan 
av alla individer som man spontant möter i företaget. Bara när rekryteraren äntrar receptionen kan 
stämningen där säga mycket; blir man överhuvudtaget sedd, hejar de anställda på en, är det tyst eller 
stökigt etc. Humanpro menar att möjligheten att lyssna till andras intryck av den rådande kulturen 
inte ska avsättas men dessa åsikter ska nyttjas först då en egen uppfattning har skapats; inte förrän 
då tas dessa med fördel in och kompletterar den hittills etablerade bilden. Rekryterarna poängterar i 
samband med detta att det inte ligger i deras uppgift att på något sätt döma det de noterar vid kund-
besöket; om deras ankomst och visit blir varmt eller kallt bemött är oväsentligt då uppgiften inte 
inbegriper ett ställningstagande: ”ingenting är rätt eller fel, det handlar om att kandidatens profil ska 
stämma  överens.”�1�

Rekryteraren måste således ”komma innanför väggarna”�1� på företaget för att kunna kartlägga den 
där rådande kulturen; detta är mycket viktigt då vissa kulturer i sig själva skapar vissa avgränsade ste-
reotyper och utgör en barriär för vilka typer av individer som potentiellt kan arbeta i rådande miljö. 
Inom vissa organisationer kan verksamheten tänkas vara uppbyggd kring strikta ramar och regelverk. 
Ahead använder liknelsen av en individ vars karaktärsdrag jämförs med en katalysator där den egna 
kreativiteten behöver rum för utlopp vid uppgiftens genomförande. En sådan person kan hämmas av 
att vistas i en viss typ av kultur och passar således inte in i denna typ av organisation: ”…’kreatören’ 
hämmas i en steril och statisk, traditionell miljö”. �1� En kultur som bedöms som inrutad, med striktare 
arbetssätt och metoder, kräver en viss typ av personlighet som klarar av att arbeta under dessa förhål-
landen. Finns vetskapen om den rådande kulturen innan intervjuer med arbetssökande startar kan 
urvalet begränsas betydligt då gjorda noteringar direkt kan utesluta vissa stereotyper. Humanpro no-
terar dessutom att ett grundligt besök lönar sig under en analys av den rådande företagskulturen. Ett 
företag som i första anblicken tycks vara sterilt och statiskt kan i själva verket visa sig vara öppet, ener-
giskt och således behöva en kreatör, präglad av ett mer dynamiskt tänkande: ”Första intrycket kan vara 
stramt och hårt, sen märker man att det är ett spännande, roligt företag.”�15

De stereotyper Humanpro urskiljer som de vanligast förekommande, då självklart med sin egen sär-
prägling, är:

- traditionella ”eleganta” företag

- vanliga ”mainstreem” företag

- ungdomliga, ”trendiga” företag

- tempofyllda, ”fartiga” företag

- moderna, ”designade” företag

Vid företagsbesök har Ahead för vana att kategorisera in den rådande kulturen i en global aspekt som 
rör sig över olika landsgränser; de menar att en organisationskultur kan utmärkas av differensanser 
som förekommer länder emellan. En svensk kultur kännetecknas stereotypt av vissa egenskaper, med-
an en utländsk kultur har annan karaktäristik. Vissa personer passar bättre i ett visst land än ett an-
nat, vilket är en liknelse man genom detta synsätt kan ta fasta på. Såväl Humanpro som Ahead påpe-
kar även att kunderna ofta använder sig av stereotypa formuleringar då de ska beskriva den eftersökte 
individen: ”Vi vill inte ha någon typisk ekonom, vi är ju ett sportföretag”�16.

�1� Cit. Proffice från intervju �006-05-11.
�1� Cit. Ahead.
�1� Cit. Ahead.
�15 Cit. Humanpro, från intervju �006-0�-�0.
�16 Cit. Ahead.
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Det framförs även som viktigt att undersöka vilken bild medlemmarna i den grupp kandidaten ska 
ingå i har av sin framtida medarbetare. Under Aheads såkallade ”Teamanalys” genomförs intervjuer 
i en gemensam session med de individer som redan finns i arbetsgruppen, detta i syfte att i ett tidigt 
skede se förutsättningarna för och möjligheterna till att: ”komplettera upp den övriga gruppen”�17. Mål-
sättningen är att denna analys ska innefatta gruppmedlemmarnas samlade bild över de värden den 
nyanställde skall besitta: ”När man har scannat av denhär gruppen, då kan man se hur vill man att 
denhär personen ska se ut och om det finns en konsensus i gruppen”�1�.

Skillnaden i den upplevda vikten av att undersöka den rådande organisationskulturen är inte lika stor 
som man kanske skulle kunna tro mellan tillsättning av personal för fast rekrytering och bemanning. 
Bemanningskonsulten på Proffice upplever sig behöva skanna företagskulturen på samma sätt som 
då en rekrytering skall äga rum. Framförallt gäller detta då en konsultprofil ska skapas till uppdraget; 
även om en person kan ha en viss kompetens och passar in i en specifik rollsammansatt kompetens-
profil kan det förhålla sig så att rekryteraren har vetskapen om att personen gör sig bättre på vissa ty-
per av företag än andra. Eller som rekryteraren uttrycker det: ” Om vi får in en förfrågan om en mycket 
representativ person till ett VD- uppdrag och personen är extremt representativ, då väljs denna person 
framför någon annan”�19. Anställningens längd och form minskar därmed inte vikten av en matchning 
på mer personliga premisser.

Rekryterarens uppgift i detta initiala skede innefattar även rollen som bollplank, och i vissa fall finns 
behovet att ”skruva lite grann”��0 på kundens egna förslag och begäran. Intressant i samband med detta 
är det faktum att rekryteraren på bas av förundersökningen faktiskt kan propagera för att en viss typ 
av individ skulle passa bättre för den lediga tjänsten, motiverat med iakttagelser av förhållanden vilka 
kunden själv kanske inte alls har uppmärksammat: ”De som passar bättre in i företagskulturen än an-
dra, får företaget ut mer utav än andra”��1. Företaget, som Humanpro uttrycker sig, ”ruckar” därmed 
ofta på kompetenskravet till fördel för de ”mjuka värdena”; det anses vara mer fördelaktigt att ”rätt 
person med fel kunskap” anställs än ”fel person med rätt kunskap”���. Humanpro investerar i dessa fall 
i en utbildning som kompletterar individens kompetens till efterfrågad nivå, något de menar har visat 
sig återbetalas snabbt. Motivet att propagera för en kandidat över en annan grundas i dessa situatio-
ner ofta på övertygelsen om att en viss personlighet bättre tangerar den aktuella, observerade före-
tagskulturen. Det gäller här för rekryteraren att se potentialen i karaktäristiken hos en individ och 
söka ”lyfta”��� dessa värden för att övertyga kunden om dess relevans. Till exempel kan Humanpro ge 
indikationer hur den intervjuade bör vara klädd och uppföra sig vid den slutliga intervjun med kunden. 
En lyckad rekrytering förutsätter således inte att önskemålet måste framställas explicit och detaljerat, 
utan känslan infinner sig hos rekryteraren och styr därmed urvalet.

Ibland kan det förekomma att den uppmärksammade miljön inte stämmer överens med de värden 
man senare kan skönja utifrån en personalanalys och det kan faktiskt visa sig att miljövärdena står i 
kontrast med varandra. Det händer att Ahead får uppdraget att identifiera rådande kultur då kompli-
kationer har uppstått och företaget medvetet vill söka skapa, eller i några fall omforma, kulturen.

Det är inte bara den rådande atmosfären på företaget som noteras vid kundbesöket. De anställdas och 
kanske framförallt ledningens fritidsintressen samt övriga privata preferenser kan vara viktiga faktorer 
att ta med i rekryteringsanalysen. Rekryterarna menar att det är vanligt att de anställda på ett företag 
ofta delar en gemensam hobby såsom golf, utförsåkning eller vinprovning. Situationen då den arbets-
sökande inte delar dessa intressen medför en stor barriär för anställning redan på ett första stadium; 
en arbetssökande som aldrig har utövat golf men söker anställning på ett företag som säljer golfkläder, 

�17 Cit. Ahead.
�1� Cit. Ahead.
�19 Cit. Proffice.
��0 Cit. Ahead.
��1 Cit. Ahead.
��� Cit. Humanpro.
��� Humanpro.
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eller en person som skyr att åka skidor där tjänsten innefattar eventutveckling i Åre, hindras betydligt 
trots övrigt matchande kompetens. Ibland ställs explicita önskemål om innehavande av specifika fri-
tidsintressen men rekryteraren måste vara receptiv för dessa faktorer även om de inte uttrycks öppet 
då de utgör en viktig del i skapandet av kravprofilen.

Kunskapen om preferenser såsom innehavda personliga intressen kan även vara en indikator på sekun-
dära värden. Ett fritidsintresse kan orientera rekryteraren att dra slutsatser om hur personen ifråga 
tar hand om sig själv och vilket slags leverne rent hälso- och aktivitetsmässigt denne för; löpning som 
uppgivet fritidsintresse kan indirekt denotera en fysiskt aktiv och välmående person. Vetskapen om ett 
aktivt deltagande i en lagsport eller ordförandeskap i någon idrottsförening kan påvisa förmågan att 
operera och samarbeta i team. Hur man sköter om sig privat antas alltså projiceras i arbetet; element 
rörande hur personen kopplar av, tränar, hanterar sin kost samt sysselsätter sig för övrigt ligger till stor 
grund för bedömningen vid rekrytering, och är av vikt stor vikt vad gäller graden av anpassning till 
företaget.

När så den ”rätta profilen” är etablerad och fastställd, grundad på företagens uttalade krav samt rekry-
terarens komplettering och utveckling av dessa baserat på iakttagelser genom företagsbesök, hur går 
då rekryterarna tillväga för att finna den ”rätta” personen som passar in i denna profil? Vilka metoder 
finns för att på ett mer djupgående plan kunna utvärdera kandidaten i fråga, och kan man skönja några 
speciella egenskapstendenser som mer eftersträvade?

4.3	Rekrytering;	rätt	typ	söks,	identifieras	och	analyseras
I ett tidsperspektiv kan man hävda att rekryteringarna idag sker på skilda grunder än tidigare. Rekry-
terarna på Humanpro, Ahead och Proffice har alla noterat en generell utveckling som tydligt fram-
trädande inom sin bransch; alltmer av den personliga karaktäristiken tas idag i beaktning vid anställ-
ningar. Rekryteringen baseras i allt större utsträckning på personlighetsbasis, något som har blivit 
alltmer accepterat. Den reella kompetensen, erfarenheten och den ”sociala biten”��� är fortfarande 
givna, men det finns numera utrymme att ställa mer personliga frågor då rekryteringen får ta längre 
tid och vara mer specifik.��5 Proffice uppmärksammar att arbetsgången, efter det att kravprofilen är 
fastställd, kan skilja sig beroende på hur konjunktur- och arbetsmarknadssituationen ser ut för tillfäl-
let. Vid lågkonjunktur ställs högre krav vid rekrytering; förfrågningarna är då av mer avancerad och 
specifik art. Vid högkonjunktur läggs större fokus på arbetsuppgiften och ”kräsna” förfrågningar är 
sällsynta. Under dessa förhållanden är företagsbesök inte lika frekventa, likaså kravspecifikation på 
mer djupgående bas. Som ett exempel på denna varians kan ges det något desperata kravet som kunde 
klinga under förra högkonjunkturen: ”Skicka någon med armar och ben!”��6.

Humanpro menar att utvecklingen mot den individuella karaktäristiken till vis del kan grunda sig i 
att det idag läggs större resurser på att identifiera ”rätt person” från början, då detta är något som be-
talar sig i längden. Just på grund av att det kan vara tidskrävande att skönja kompetenser baserade på 
andra värden än de konkreta anlitar företag ofta rekryteringsfirmor. Detta möjliggör en större chans 
till att, vilket tidigare noterats, en person som eventuellt inte uppfyller alla uppställda krav ändock blir 
den som i slutändan anställs. Social kompetens var tidigare en förfrågan utöver det vanliga vilken idag 
klassas som en självklarhet; inget företag väljer ”en arg och tråkig person istället för en glad och utåt-
riktad person”��7. Humanpro har vidare noterat en tendens där tidigare rådande tabun gällande frågor 
kring personlighet inte längre är lika befintlig: ”Numera är det en självklarhet att under intervjun redo-
göra för fritidsaktiviteter, intressen, familjeförhållanden med mera”���.

��� Cit. Ahead.
��5 Ahead.
��6 Cit. Proffice.
��7 Cit. Ahead.
��� Cit. Humanpro.
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Så hur söks, identifieras och analyseras dessa värden rent praktiskt? Hur utformas annonseringen, hur 
genomförs urvalsprocessen, och vad syftar anställningsintervjuerna till att påvisa?

Analysens grundliga intagande av värderingar på personlighetsbasis är idag bärande för rekryterings-
processen. Sökningen efter kandidater kan skilja hos de intervjuade rekryteringsföretagen. Humanpro 
använder sig av annonsering men söker även efter lämpliga personer i sin befintliga databas. Ahead 
har samma metoder men arbetar även med olika former av ”headhunting” då ett behov bedöms vara 
mycket speciellt. Proffice bemanningsavdelning använder sig primärt av sina befintliga konsulter vilka 
inte rekryteras konkret för ett specifikt uppdrag. Finns inte efterfrågad kompetens tillgänglig vid tiden 
för inkommen förfrågan är nästa steg direktannonsering.

Annonsen kan utformas av kunden men oftast lämnas förfarandet över till rekryteraren som efter en 
genomförd kravprofil tillsammans med kund, och ett besök på företaget, vet vilka behov som måste 
fyllas: ”Allt kommer egentligen tillbaka till den sökprofil som har fastställts tidigare”��9. Det är här viktigt 
att poängtera att rekryteraren under denna del i processen uttalat erinrar sig den på förhand uppställ-
da kvalificerade profilen: ”När jag är ute på företaget finns bilden av den potentielle arbetaren där, lik-
som bilden av företaget ständigt finns i minnet vid intervjuer, urval med mera”��0.

Att efterfråga mjuka värden och egenskaper vid annonsering är önskvärt men uttryckligen svårt. Hu-
manpro försöker i möjligaste mån specificera dessa redan från början, då urvalet avgränsas mer precist 
än om endast de reella kraven är spaltade. Att hålla i minnet är dock att en annonsering inte på långa 
vägar förmår ringa in den rätta personen för ”…vem är inte social, utåtriktad och positiv?”��1. Rekrytera-
ren försöker således komma till stånd att ringa in rätt person i annonsen genom att ställa frågor som: 

”…är du en person som vill jobba i ett fartfyllt tempo, i ett ungt expansivt företag, vill du sitta i fräscha lo-
kaler vid Stureplan, är du karriärlysten?” ���. I uttalandena ligger implicit en primär inringning av den 
personlighet som krävs, men då gränsen för vad som är accepterat i en öppen annonsering är känslig 
måste dessa frågor utformas med försiktighet. Det finns mer formellt accepterade värden vilka går att 
efterfråga i en annons samtidigt som andra är rent oetiskt att framföra, såväl i tal som i skrift. 

Det är på grund av detta som den personliga intervjun spelar en sådan avgörande roll i rekryterings-
processen. Av de ansökningar som kommer in träffar Humanpro vanligen fem personer av vilka tre 
går vidare för ytterligare en intervju som då genomförs på det aktuella företaget ifråga. Humanpro 
föredrar alltså det interaktiva mötet, då magkänslan lättare infinner sig och styr beslutet: ”Det är just 
när man sitter med en människa framför sig som det är lättare att personligen bilda sig en uppfattning 
om personen”���. Vid intervjutillfället ges endast ca 15 minuter till formulerade frågor utifrån rekryte-
ringsformulär av standardkaraktär, resten av intervjutiden tillägnas att lära känna individen genom 
att lyssna och låta denne berätta om sig själv och sina egenskaper. Kandidaternas personbeskrivningar 
förefaller ofta att vara relativt likriktade och innefattar ofta begrepp som ”god social förmåga”, ”nog-
grann”, ”målinriktad”, ”positiv” och ”glad”. Kandidaterna ombeds även redogöra för andras uppfatt-
ningar om sig själva, då uppgiften att tala gott om sig själv kan anses vara skrytsamt för vissa och där-
med hämma deras frispråkighet. Rekryteraren fyller efter avslutad intervju i sina egna uppfattningar 
och reflektioner om kandidaten i utvärderingen, vilken senare tillges kunden. Proffice menar här att 
faktorer som handslag, presentering och allmänna intryck ”tas in” men framhåller samtidigt: ”vi lägger 
ingen värdering …så får man inte göra, vi måste hålla oss så sakligt som möjligt…det är emot all moral 
och etik”���.

��9 Cit. Ahead.
��0 Cit. Humanpro.
��1 Cit. Humanpro.
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Ibland använder Humanpro den så kallade Thomasmetoden. De har en anställd i Malmö som är cer-
tifierad i denna teknik, vilken testar personligheten genom att påvisa samband utifrån frågor ställda 
på ett differentierat sätt. Testprocessen sker via Internet vid behov och förfrågning men det är ofta vid 
mer kvalificerade tjänster där denna typ av tester efterfrågas.

Ahead framhåller att det är personlighetstesterna som påvisar vem som har de bästa förutsättning-
arna för att lyckas i den utannonserade tjänsten, och är alltså den metod som används för att ”…verk-
ligen skilja agnarna från vetet”��5. Ahead har för vana att plocka ut �-� kandidater vilka är kvalificera-
de när det gäller utbildning, erfarenhet och andra uppställda krav, och därifrån ta ytterligare ett steg 
framåt vilket görs via någon form av personlighetstest. Etablerade personlighetstester är som nämnt 
många, mer precist rör det sig om ett 50-tal olika tester som alla är den andra lik. Frågorna som ges i 
testen kan genom tolkning och fastställning bidra till mycket information. Som verktyg för en ”perfekt 
matchning” använder sig Ahead av en rad differenta personlighetstester som alla syftar till svarar på 
vilka karaktärsdrag som måste finnas för att individen skall lyckas bra i rollen och sammansättningen. 
Personlighetstestet kan påvisa kompetenser till exempel i grad av initiativförmåga: ”vissa kanske visar 
sig vara 60 procentare...initiativförmåga är inget man kan bygga på med åren utan är något som utveck-
las med födseln i ett tidigt skede”��6.

Ahead utvecklar resonemanget genom att understryka att ett uteblivet svar inte anses oanvändbart, 
utan tvärtom snarare kan ge mycket information om intervjupersonen. Genom att inte kunna be-
svara/hantera en fråga kan personen karaktäriseras som tystlåten, lite utav en ”enstöring”, en individ 
som inte har några större karriärdrömmar utan trivs bra med den tilltänkta positionen och inte äm-
nar ”klättra” inom organisationen med målsättningen att överta någons jobb. Intressant i samband 
med detta är ett vanligt förekommande önskemål vad gäller kompetens rent generellt är att företagen 
inte vill ha överkvalificerad personal, något som måste tas i betänkande under rekryteringsprocessen. 
Överkvalificerad personal innefattar risken att lämna företaget i ett tidigt skede. Det läggs stora resur-
ser och är en långsiktig investering att finna rätt person varför det därför är viktigt att man finner en 
person som eftersträvar att stanna länge inom företaget; en person som är trygg, som inte har för högt 
strävande ambitioner utan trivs och är nöjd med den eventuella tjänsten. Många företag poängterar 
därför vikten av att de vill att rekryteringsfirman skall försöka syna vilka vision den arbetssökande har 
på den eventuella arbetsplatsen, vilka värden ses som viktiga; är det arbetskamrater, arbetstider, ar-
betsplatsens inredning, personalaktiviteter etc., och anser rekryteraren att företaget kan leva upp till 
dessa? Har företaget exempelvis den familjekultur som den arbetssökande verkar visionera om?

Humanpro känner också igen situationen att en individ egentligen skulle passa bättre för ett annat 
jobb än det tillsökta, de använder sig därför ofta av vad de egenbenämnt kallar möjligheten att ”spara” 
på individen vilket innebär att den mycket väl kan komma i betänkande för en annan position i fram-
tiden. Att en person inte passar för det tilltänkta jobbet skönjs normalt inte via tester som hos Ahead; i 
regel är det känslan som får styra beslutet. Humanpro förhåller sig skeptiska till påståendet att använ-
dandet av personlighetstester skulle leda till den perfekta matchningen utan menar istället att en sann 
teammedlem med fördel söks via det interaktiva mötet. 

Ahead använder sig av stereotyper såväl i företagsanalysen som i personlighetsanalysen. Genom ste-
reotypen är det lättare för rekryteraren att kunna tolka vad för slags person som denne har framför sig, 
detta då stereotypen och dess egenskaper utgör en referensram sedan tidigare bekant för rekrytera-
ren. Stereotyperna står för ”det ultimata, det perfekta”��7 och det gäller nu för rekryteraren att hitta en 
stereotyp som ligger så nära individens personlighet som möjligt och vid behov omforma individen så 
att denne matchar profilen på bästa sätt.��� Individstereotyper Ahead skönjer som mest framträdande 
är: ”känslomänniskan”, ”analytikern”, ”matematikern”, ”ledaren”, ”detaljisten”, ”teknikern”, ”entusiasten”, 

”praktikern”, ”enstöringen” m.fl. Om till exempel en ledare söks är det vanligt att värden som motiva-

��5 Cit. Ahead.
��6 Cit. Ahead.
��7 Cit. Ahead.
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tionslik, utvecklingsbar, entusiasmisk, innovationslik, driftig, verbal och kommunikativ.��9 Proffice 
nämner stereotyper såsom ”empatikern”, ”sympatikern” och ”säljaren”. Humanpro använder också ste-
reotyper i sitt arbete för att lättare kunna skapa en bild/profil av den eftersökta personen direkt efter 
kundbesöket.

I och med att målsättningen med anställningen på Proffice bemanningsavdelning skiljer sig från de 
andra undersökta företagen (då rekryteringen från början syftar till att fylla en ledig tjänst) är det in-
tressant att här se de uttalade skillnaderna i vilka värden man lägger fokus på. Respondenten på Prof-
fice söker konsulter vilka skall vara anställda centralt och hyras ut för speciella uppdrag med varie-
rad anställningslängd. Eftersom bemanningen inkluderar mängder av differentierade arbetsuppgifter 
måste den nyanställde vara beredd att ta olika slags uppdrag, vilka främst tillsätts utifrån den reella 
kompetensen, men för att kunna passa in på dessa skilda företag och miljöer måste konsulten kunna 
anpassa sig och formats till en ”Proffice konsultprofil”��0: ”Det vi har fokus på är att hitta konsultprofi-
ler, de som passar att vara ambulerande konsulter och vara ute på olika uppdrag, och det är rätt krä-
vande att vara det…”��1. Den ultimata Profficekonsulten måste alltså inrymma mycket och samtidigt 
vara flexibel eftersom denne ska verka på så skilda uppdrag och kunna vistas i olika kulturer. Proffice 
bemanningssida lägger i sin sökning således en stor vikt vid att hitta rätt person för att klara påfrest-
ningen att vara konsult. Det som eftersöks är ”en engagerad person som har förmåga att ta in , som är 
öppen och utåtriktad…en person som är anpassningsbar eftersom den rör sig i så olika miljöer; ena dagen 
kanske Du ska vara på ett mediabolag och andra dagen kanske Du ska vara på ett läkemedelsföretag”���.

För att deras anställda ska hitta och ta till sig Proffice konsultprofil har företaget utvecklat ett speciellt 
kompendium��� vilket presenteras för den nyanställde ”Profficaren” och hjälper denne att ta sig an den 
rätta ”approachen”. Dessa papper innehåller riktlinjer för såväl kompetens och yrkeskunskaper men 
går även ner på nivåer som berör attityder, beteenden, värderingar, personliga kvaliteter samt hälsa 
och friskvård. Under parollen ”Då en bild säger mer än tusen ord” menar Proffice att man i sin kon-
sultroll måste vara uppmärksam på att andras intryck baseras på mycket mer än bara det som sägs. 
Konsulten uppmanas därför att tänka på sitt ansiktsuttryck, kroppsrörelser, hygien, kläder, smink, 
frisyr samt övriga personliga faktorer vilka kan sända signaler om vem man är. Proffice vill därmed 
uppmärksamma sina konsulter på det faktum att andras uppfattningar i mångt och mycket bygger på 
andra premisser än bara det sätt på vilket man utför sitt arbete. Proffice eftersträvar en medvetenhet 
hos sina konsulter om vilka signaler de sänder utåt, och hur andra runtomkring registrerar och tolkar 
dessa signaler. Som en hjälp för att visualisera detta används metoden ”Johari fönster”��� vilken ställer 
individen inför insikten om hur man uppfattar sig själv i kontrast till hur man uppfattas av andra.

Detta resonemang kring personlig insikt kan även skönjas hos Ahead. De menar att det sällan är 
mycket som skiljer sig mellan individens personliga uppfattning om sig själv och de slutsatser som 
Ahead kan dra utifrån utförda personlighetstester. Förekommande är dock att en individ känner sig 
vilsen och söker efter sitt rätta jag. Ahead kan i dessa fall fungera som en vägvisare och vara personlig-
hetsutvecklande för personen då konsulten formar och styr in individen på rätt väg. Ofta tror män-
niskan att man är sig själv närmast och känner sig själv mycket väl, men på basis av testet kan man få 
individen att tänka i nya banor och öppna sinnet för vägar som annars inte vilket stereotyperna är ett 
perfekt användbart verktyg för.

��9 Ahead.
��0 Cit. Proffice.
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��� Cit. Proffice.
��� Se bilaga.
��� En modell utvecklad på 1950 talet av Joseph Luft och Harrington Ingham i syfte att kartlägga personlighets-

medvetandet hos individen. Matrisen laborerar med frågorna: ”Vad jag vet om mig som andra vet” (det öppna 
rummet), ”Vad jag vet om mig som andra inte vet” (det dolda rummet), ”Vad jag inte vet om mig som andra 
inte vet” (det okända rummet), ”Vad jag inte vet om mig som andra vet” (det blinda rummet).
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Vidare menar Ahead att en grundlig dialog efter genomförd personlighetsanalys är av mycket stor vikt 
då man vid detta tillfälle stämmer av med respondenten de parametrar som visats sig efter genomfört 
test, och den profil som passar dessa parametrar bäst. Syftet är att båda parter ska vara överens och ha 
en gemensam bild över profilen. Om personen exempelvis inte känner igen den analyserade bilden alls 
och återkopplingen är dålig växer en skepticism fram och ingen tilltro ges till det använda verktyget. 
Enligt Ahead kan testerna även agera personlighetsutvecklande för den arbetssökande då vissa indivi-
der kan vara vilsna och behöver en vägledning för att finna sitt rätta jag. En reaktion på givet testresul-
tat kan vara: ”Fan, det där är jag, det stämmer så jäkla väl”��5. Förekommande är att individen baserat 
på dessa resultat blir placerad i en viss profil och rekommenderad ett annat jobb än det som var aktu-
ellt från början. Rekryteraren säger sig inte lägga några värderingar i personens egenskaper utan bara 
skönja dem, eventuellt nyansera och forma dem och slutligen sätta in dem i ett passande samanhang 
och matchande användningsområde. 

Såväl alla människor som profiler behövs. Både Humanpro och Proffice framhåller att  det inte finns 
några ”perfekta” eller ”dåliga” människor, däremot finns det mindre bra och dåliga matchningar. 
Ahead antar samma ställning men tillägger att det inte heller finns några dåliga profiler då dessa alltid 
skapas baserat på efterfrågat behov och kopplas till eftersträvade värderingar. Den perfekta profilen är 
således ett verktyg för rekryteraren att lyckas med en så bra matchning som möjligt.

Uppföljning av företag genomförs regelbundet och syftar till att garantera att rätt person verkligen an-
ställdes. En matchning som svarar på företagets behov av kompetens är självklart viktigt men än vikti-
gare är att individen matchar den rådande kulturen. Vid uppföljningar där kritik på rekryteringen har 
uppstått är det oftast på grund av att ”de mjuka, personliga värdena” inte har stämt överens, såsom 
att personen inte har kommit in i teamet och dess gemenskap eller att personkemin felar. Klagomålen 
grundar sig ofta på att en ”felmatchning” har skett det vill säga personen som har anställts passar inte 
in i organisationskulturen, trots innehavda reella kompetenser för uppdraget. Något utöver det som 
kan skönjas i kravprofilen har alltså gått snett. Som ännu ett tecken på att den personliga karaktäris-
tikens relevans kan nämnas den av Proffice uppmärksammade händelsen då klagomål ibland grundas 
på att en nyligen anställd person inte längre påstås passa in i företaget efter genomförda förändringar. 
För att undvika sådana skeenden anställs individer ofta under en prövoperiod och skulle något visa sig 
inte stämma står rekryteringsföretaget för en ny rekryteringsprocess.

��5 Cit. Ahead.
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5.	Diskussion	med	övergripande	återblick
I detta avslutande kapitel vill vi återknyta till de viktigaste resultaten som har framkommit ti-
digare i studien, fördjupa dessa tankegångar ytterligare samt sätta våra personliga tankar och 
funderingar i omlopp.

Whyte pratade år 1956 i termer av ett kollektiv när han beskrev det han såg vara utmärkande för ”sin” 
tids organisationskultur. I denna ansåg han att en styrning av individen var en pågående, demoralise-
rande process som gjorde intrång på dennes tankar och beteenden. Denna utveckling var något som 
fick resonans även på mer djupgående personlighetsplan, för den bild man har av sig själv påverkar och 
styr också det sätt på vilket man beter sig. Idealet utgjordes av att passa in och bli en väl fungerande 

”del av…”, där individualiteten och integriteten hade eroderats. Kollektivism, konformitet och önskan 
att passa in var drag som uppskattades i de hierarkiskt styrda organisationsformerna. Redan då prata-
de Whyte i termer av organisationens maktlegitimering över individen, och hur denne mer eller min-
dre gav upp sin självbestämmande rätt. Men nu anses alltså den gråa kostymen vara kastad och den 
självbestämmande individualisten vara tillbaka… 

Bilden av ”Den Nya Organisationen” bygger i mycket på övertygelsen om att förhållandena i omvärl-
den kräver nya organisationsformer och strategier. Komplexitet och dynamik är faktorer som under de 
senaste decennierna har framförts som huvudanledningarna till varför ett behov av en mer decentra-
liserad organisation är så viktig. Organisationens viktigaste strategi anses var kapaciteten att lära och 
förändras, något som kan ske genom ett anammande av flexibla, dynamiska arbetsmetoder och strate-
gier. Inom ramen för flerkretstänkandet uppmuntras och premieras ifrågasättande förmågor vilka ska 
resultera i att ett för organisationen hämmande tunnelseende stävjas; ”spelets grundregler” bör ifråga-
sättas. Ledningens funktion förändrades även den markant; den nya managerrollen skall numera inne-
fatta en uppmuntrande approach och en engagerande förmåga för att de anställda självmant och villigt 
skall bidra till organisationens väl och ve. Managern är därmed en motiverande källa och i allt mindre 
grad en beslutsfattare samt kontrollant av produktivitet och lojalitet. Den så kallade ”Nya Arbetsplat-
sen” är i sin ultimata form helt skiljd från den byråkratiska förtryckande, och de mänskliga resurserna 
tillvaratas numer med all sin potential. Den anställde ska trivas på jobbet, kunna samarbeta välvilligt 
och ha möjlighet att ventilera sina åsikter och idéer med likasinnade i grupper och team. Kompeten-
sen och den drivande kraften hos individen måste tillvaratas och fungera som en katalysator för hela 
organisationens bästa.

All denna utopi framkommer tydligt i den managementlitteratur som hade sitt stora genombrott un-
der 19�0-talet, men vars kraft och idéer i hög grad är rådande än idag. Denna typ av litteratur belyser 
ofta framgångsexempel och dess form utmärks av ett drag av pedagogiskt dikterande kantad med hu-
mor och ironi. Och man kan tydligt skönja ett gemensamt drag hos dessa författare, nämligen tillskri-
velsen av ”excellence” till en huvudfaktor; en väl utvecklad organisationskultur grundad i och upp-
buren av gemensamma värderingar, normer och tankemönster, instiftade av ledningen samt delade 
av alla på arbetsplatsen. Ju starkare kulturen utformas och styrs, desto större utrymme för autonomi 
finns för individen, menar de populära managementförfattarna. Uttalande bygger på uppfattningen 
att en genuin vilja att göra det bästa ifrån sig på en arbetsplats man identifierar sig med resulterar i att 
inga fasta regler behövs. Kulturens inneboende möjligheter måste därför i möjligaste mån uppmärk-
sammas och användas av ledningen. Och det är nu det övergripande tema som på de bakomliggande 
sextiotre sidorna endast har grott latent måste beröras explicit; nämligen den strategiska styrningen 
av arbetskraften under manteln av skapad mening och tillfredsställelse, nämligen balansgången mel-
lan individens autonomi och dennes knytning till organisationen på allt djupare premisser, nämligen 
individens möjlighet till att ge utlopp för sin individualitet kontra de fängslande effekterna av kulturell 
gemenskap.
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Den empiriska undersökningen kunde indikera att bemanningskonsulter börjar sitt arbete med en 
grundlig kartläggning av de behov företagen har, inte bara genom en undersökning av vad den kon-
kreta tjänsten fordrar, utan allt viktigare blir att nysta upp andra värden som krävs för att bli anställd. 
Och dessa värden, de ”mjuka”, kan ingen riktigt sätta fingret på eller definiera precist, det enda som är 
givet ”á priori” är att en ”rätt matchning” är det ultimata. Redan här framkommer alltså vikten av att 
en rekryteringsprocess ska resultera i en välstämd resonans mellan kultur och individ. 

Dessa diffusa värden fastställs under det så viktiga kundbesöket där allt ifrån kläder, hälsningsfraser 
och allmän ”ambiance” tas i beaktning. Detta är det första steget för att kartlägga den organisations-
kultur som råder, och matchningen innebär egentligen att den som anställs skall, på den djupaste och 
mest detaljerade nivån, passa in i vad företaget ”är”, ”anser sig vara” eller kanske ”vill anses vara”. Den 
empiriska underökningen ger inte ett svar på om organisationskulturer finns eller deras egentliga 
substans, men tydligt är att företag via anlitningen av bemanningskonsulter strävar efter att i tider då 
utbudet av personal är stort att matchningen skall bygga på så djup grund som möjligt. Bemannings-
konsulterna menar att detta även är deras ultimata strävan, samt att uppfyllandet av detta löfte nästan 
med säkerhet garanterar två nöjda parter.

Detta förfarande är intressant då det kan tänkas eliminera behovet och ansträngningen att helt om-
forma individen. Managementförfattarna menar att ”instiftandet av de kulturella värderingarna” är 
kulturens viktigaste uppgift medan kritikerna istället anser att kulturens inverkan på individen är en 

”demoraliserande rekonstruktion”. Att strategiskt från början lägga fokus på den ”rätte” ger företagen 
möjligheter och vissa garantier; rekryterarna noterar att ett företag är villigt att rucka på kompetens-
kraven till förmån för de ”mjuka”, personliga värdena, då det är ansett att en person som passar in i 
kulturen är mer givande som anställd. Detta ställningstagande bekräftas vidare genom kundernas vil-
ja och engagemang att lägga ner resurser på den ”rätte”. Genom att fokusera på rekryteringen som en 
initial strategi nås den perfekta matchningen redan från anställningens start. Styrningen tar alltså sin 
början i ett mycket tidigt skede, faktiskt redan i inblandningen av bemanningskonsulter som via sina 
metoder är ute efter att kartlägga individer baserat på mer än deras förmåga att korrekt utföra jobbet. 
Denna kartläggning genomförs på lite olika sätt i de studerade situationerna, vore det via en intuitiv 

”magkänsla” eller via förmågan att mer mekaniskt ”ta tempen på” vad den rådande kulturen säger om 
den eftersökte, detta i en kombination med inträngande personlighetstester och intervjuer. Det blir 
alltså allt viktigare att tänka snävt och ”rätt” från början, något som anses löna sig i längden. ”Match-
ningen” kan alltså ses som en garanti på överensstämmelse och harmoni som genererar en friktionsfri 
strävan mot gemensamma mål.

Kritikerna menar att organisationskulturer via att till synes tillvarata människors olikheter egentligen 
syftar till att säkra kontrollen och skapa en konformitet med de egna värdena, för kan det inte mot-
sägelsefullt att antyda att mångfald kan råda om alla är lika? Vi har kunnat se hur rekryterarna noga 
genomför kartläggningar, inte bara av företagsmiljön, utan även av de faktiska arbetsgrupperna och 
teamet för att utforska den ”vi” känsla som råder vilken är så viktig för att gemenskap och harmoni ska 
kunna existera inom organisationen. Dessa människor intervjuas och får ge sin bild av hur de resone-
rar kring den tilltänkte samarbetspartnern samt dennes arbetsuppgifter. Även här sker en strategisk 
styrning som bygger på en på förhand bestämt bild av individen. Och det är den undersökta och redan 
existerande kulturen, vilket uppenbarligen inbegriper de redan anställda, som skapar utrymme för 
vissa möjliga kombinationer av karaktäristik hos den anställde, samtidigt som vissa andra direkt eli-
mineras bort. Viktigt att poängtera här är det faktum att vi nu rör oss i sfären utöver reell akademisk 
kompetens…

Redan innan individen ger sig tillkänna och ansöker om tjänsten finns två upprättade stereotyper, den 
av företaget samt av den framtida anställde. Rekryterarna har alla kunnat identifiera stereotypa kate-
gorier av företag vilka åtskiljs inte bara på grund av de konkreta tjänster de tillhandahåller. Etiketterna 
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tyder på att dessa kategorier även är utmärkande för mänsklig karaktäristik, till exempel ”trendig” el-
ler ”elegant”.  Dessa typologier utgör ett eko av de kulturkategorier uppställda av de populära manage-
mentförfattarna.��6

Uttalandet ”Vi vill inte ha en typisk ekonom, vi är ju ett sportföretag” syftar till att en ekonom som an-
ställs på ett sportföretag inte får utmärkas av de stereotypa värden vilka karaktäriserar en typisk eko-
nom. Individen skall förvisso ha studerat ekonomi, men måste passa in på sportföretaget och inneha 
de värden och den personlighet denna arbetsplats kräver. Anställning på sådana premisser blir allt 
vanligare och viktigare, något rekryterarna unisont bekräftar och vilket även kan skönjas i den vikt 
som tillskrivs en väl utvecklad och visualiserad personlighet för individens räkning.  Retorikern och 
experten på ”personliga varumärken”, Isabel Runebjörk poängterar att känslor har en betydande roll i 
dagens samhälle. Det är av stor vikt för individer att utveckla sin personlighet då denna idag tas i be-
aktning i större grad än förr, ett uttalande som alla de tre intervjuade rekryterarna bekräftar. Vidare 
betonar Runebjörk relevansen av att uppmärksamma att fysiska ting såsom kläder och mobiltelefoner 
faktiskt kan reflektera de värderingar en person besitter.��7 Är det organisationskulturer som med sin 
styrka påverkar denna tendens, eller ser vi tvärtom en samhällsutveckling utmärkt av en högre indivi-
duell prägel vilket företagen utnyttjar; frågan är lika svår att besvara som den om vilket som var först, 
hönan eller ägget. Det som kan konstateras är däremot att de utformade kravprofilerna i allt högre 
grad tangerar det personliga och individuella.

Det har av kritikerna hävdats att starka organisationskulturer både förutsätter och möjliggör rådandet 
av ett mekaniskt ledarskap. En arbetsplatskultur som medvetet och strategiskt formas och styrs skapar 
i sin mest extrema form en homogen enfald som verkar genom att tysta och hämma. Att inte kunna 
välja mellan olika alternerande vägar samt utvärdera de val man har en demokratisk rätt att ställas 
inför är, enligt kritikerna, ett tecken på förtryck och indoktrinering. Dessa konstateranden, vilka byg-
ger på en hög abstraktionsnivå, är i sig mycket starka och behandlar frågor kring organisationskultu-
rer och individen på arbetsplatsen utifrån moraliska och etiska aspekter. Det är viktigt att påpeka att 
den här genomförda empiriska studien inte påvisar hur detta faktiskt förhåller sig på arbetsplatserna. 
Vi kan inte uttala oss kring huruvida det faktiskt är en organisationskultur utmärkt av vissa medvetet 
formade värderingar som reglerar anställningen av helt unisont likasinnade. Inte heller kan vi speku-
lera kring de tänkbara strategierna företagen anammar i syfte att instifta organisationella värderingar 
i de anställdas medvetenhet (dessa resonemang överlämnar vi till proffsen, det vill säga de populära 
managementförfattarna). Inte heller kan vi avgöra om/hur dessa strategier lämnar efter sig tomma, in-
doktrinerade ”ja” sägare, en bild några av kritikerna sökt måla upp. 

Vår empiriska undersökning blottlägger istället en tendens vi tycker är minst lika viktig att uppmärk-
samma, belysa och ifrågasätta, nämligen en utveckling där individens personliga sfär alltmer tas i 
beaktning under rekryteringsprocessen i syfte att inkorporeras i organisationen. Bemanningskonsul-
terna bekräftar det samtida skeendet där en strävan att finna personal som passar in är en medveten 
och genomtänkt strategi. Därav kan man dra slutsatsen att kulturens utformning utmärks av en kol-
lektivistisk prägel, vilket är något som eftersträvas av de anställande företagen och tillhandahålls av 
bemanningsbranschen. Inga konkreta, speciellt frekvent efterfrågade egenskaper kan listas; tendensen, 
eller fallet, är skönjbar som ett generellt fenomen, självklart mer eller mindre utpräglad beroende på 
företag och situation.

Peters & Waterman riktade stark kritik mot den byråkratiska organisationsformen där de mjuka vär-
dena hade förkastats av ledningen som irrationella och störande för effektiviteten. Nu borde de istället 
tillvaratas och ”hanteras”,  inte tyglas och hämmas. Och visst är det så att de mjuka värdena nu upp-
märksammas i allt högre grad. Rekryteringen idag ”får” ta längre tid och kartläggning av mer per-
sonligt präglade dispositionerna likaså. Bemanningskonsulterna ser alltmer till sekundära värden vid 
rekryteringsprocessen och personliga preferenser såsom till exempel fritidsaktiviteter, privata sys-
selsättningar och familjesituation är alla en indikator på det som kan göra personen ifråga intressant 

��6 Se s. �5.
��7 Experten lär fp-politiker att bli personligare, av Dan Nilsson, SvD Nyheter, �006-0�-�6, s. 10.
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och aktuell för den utlysta tjänsten. Företagen efterfrågar detta och rekryterarna tillgodoser behovet, 
med resultatet att den personliga karaktäristiken får en allt mer utpräglad betydelse vid rekryteringen. 
Det tidigare paradordet ”social kompetens” anses numera vara en självklarhet i lika stor grad som att 
personen ifråga verkligen innehar den rätta reella kompetensen. Trots att det inte alltid explicit fram-
kommer krav ställda på vem en person skall vara, inte endast vad han ska kunna, uppfattar rekryte-
rarna identifieringen av detta vara som sin viktigaste uppgift. Och bemanningsbranschen växer så det 
knakar. Kan det till och med vara så att företagen ställda inför en mängd sökande ser potentialen i att 
bilda homogena, familjära organisationskulturer men delegerar det delikata ansvaret för uppgiften till 
externa konsulter för att själva inte tampas med och ställas till svars för känslig selektering på person-
lighetsbasis? Hur kan man styra så det inte syns?

De populära managementförfattarnas teorier bygger på en uttalad frigörande syn av individen där 
denne inte ses som lat och motsträvig som i de byråkratiska systemen. För att motivera individen mås-
te ledarna inse att människor generellt har ett behov av att finna mening med sitt arbete samt måste 
engageras och bemyndigas för att ge utlopp för sin självständighet och kreativitet. Människor måste 
inom organisationen få uppfylla sina egen personliga mål, och mycket finns att vinna om dessa över-
ensstämmer med organisationens i stort. Ett ifrågasättande och individualitetsbejakande utrymme 
skall lämnas för individen, något som möjliggörs med utvecklingen av ett starkt värdebyggande och 
ett gemensamt visionsskapande. Kulturen skall fungera som en trygghet och en säkerhet för individen 
samtidigt som dess ändamål är att skapa ett tänkande som bygger på insikten att ”organisationen är 
jag”. Och man skadar ju inte sig själv, är inte falsk mot de sina och oproduktiv då man verkligen bryr 
sig. Genom att acceptera detta, både som individ och som en sanning inom diskursen, menar kriti-
kerna att en förtryckande maktstruktur legitimeras och befästs samt att en ond cirkel av resignerad 
autonomi blir rådande på arbetsplatserna. Att utge sig för att garantera en mening med livet inom or-
ganisationens sfär och i dess gemenskap låter förvisso som en trygg tillvaro. Men i utlovandet att alla 
olikheter och all mångfald ska få komma till utlopp finns en komplicerad dikotomi, för hur kan något 
som strategiskt styrs och hanteras påstås vara fritt?

Alla bemanningskonsulter genomför i sina sökningar både personlighetstester och intervjuer för att 
kartlägga vilken typ av människa som sitter framför dem. Den specifika akademiska kompetensen 
finns på papper, liksom annan noggrant angivna erfarenheter och referenser. Det handlar i detta skede 
för rekryterarna om att finna den person som överensstämmer med den i förväg uppställda individste-
reotypen som förkovras på allt djupare premisser ju längre processen fortskrider. Intressanta i denna 
aspekt är då personlighetstesterna, men även de angivna motiveringarna av varför dessa även kommer 
till gagn för individen själv. Frågor kring rekrytens egna visioner och uppfattningar av den framtida 
arbetsplatsen förekommer under annonsering och intervjutillfället. Rekryterarna påstår i samband 
med detta att en kreatör hämmas i en miljö som inte har förmågan att tillvarata dennes kompetenser 
och tillgodose hans individuella strävan. Metoder som ”Johari fönster” ska ultimat verka insiktsgivan-
de för individen som då ställs inför funderingar och tankar kring de signaler denne sänder ut till om-
givningen, samt hur väl avstämt den egna självuppfattningen är med andras intryck om vem man är. 
Vilka reaktioner frammanas av insikten att den bild man hade av sig själv inte är den som projiceras ut 
mot omgivningen? Rekryterarna menar att resultatet av dessa tester ibland kan medföra att individen 
får en ”aha-upplevelse” om sina egna egenskaper och sin egen personlighet. Vare sig rekryteringen re-
sulterar i en anställning eller ej har individen erhållit en möjlighet till att generera en djupare grad av 
självinsikt och är förhoppningsvis berikad med verktygen till individutveckling.

Det är här vi personligen vill ta vårt starkaste ställningstagande hittills. För det är när allmängiltiga 
premisser kring vem människor är och vad som motiverar dem börjar ställas upp och ligga till grund 
för strategier i syfte att styra och knyta den enskilde individen och dennes personliga sfär närmare 
till sig, det är då vi börjar känna oro. Det finns domäner som inte är ämnade att tas i besittning och 
gränser vi tror är nyttiga att behålla. Utan att ta till kritikernas starka vokabulär kring ”upplysningsti-
dens förlorade privilegier”, ”moraliska övergrepp av demokratiska rättigheter” samt uppkomsten av en 
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”totalitär, undertryckande kontroll”, vill vi ändå resonera kring det vi i denna process som är vår studie 
har dragit som vår viktigaste slutsats, nämligen det faktum att de premisser på vilka individer idag an-
ställs inom organisationer tangerar allt personligare basis.

Vad som än utlovas av rekryterarna är det slutgiltigt upp till företaget att bestämma vem de vill an-
ställa.Visst har denna studie påvisat att ”matchningen” i stort bygger på att rekryteraren använder sin 

”magkänsla” för att fastställa vad som är rätt för företaget, men det faktiska beslutet kring vem som an-
ställs baseras dock i det slutgiltiga skedet på om den arbetssökande passar in de rådande förhållandena 
inom organisationen. Man kan se utvecklingen där anställningsprocesserna tenderar att bli allt mer 
djupgående i ljuset av de uttryckta förfrågningarna från företagens sida där kraven har blivit mer de-
taljerade. Anledningen till detta har vi bestämt oss för att lämnat därhän, men rekryterarna anger den 
rådande högkonjunkturen och den goda tillgången till utbildad arbetskraft som en viktig faktor. Och 
vad vi kan skönja som en effekt av denna utveckling är anammandet av en strategi genom vilken grän-
serna mellan de två så stora sfärerna arbete och privat alltmer suddas ut.

De mer empiriskt präglade kritikerna har kunnat påvisa denna tendens där de anställda förväntas och 
uppmuntras till att inkorporera det privata livet innanför arbetsplatsens väggar. Att skapa en familjär 
stämning och teamkänsla på jobbet går väl an, men att faktiskt uppmuntra de anställda att ta med sin 
smutsdisk till jobbet, eller tvärtom förväntas svara på arbetsrelaterade samtal efter arbetstid, och då 
fortfarande med en attityd av den ”trevliga receptionisten” som hör till, detta är något vi anser kunna 
skapa problem då organisationen aldrig kan vara en förlängd familj med ett genuint holistiskt an-
svar. Att skapa och utveckla starka organisationskulturer med genensamma värderingar och normer 
är något som kan gå till överdrift då den motiveras med en vilja att ta tillvara på mångfald och lämna 
utrymme för fri autonomi. Detta är ett propagerande som känns igen alltför ofta i dagens ekonomiska 
debatt. Autonomi blir med detta resonemang en produkt av disciplin, i sig ett motsägande faktum.

Vi ifrågasätter koloniseringen av den affektiva mänskliga domänen då utsuddandet av gränserna mel-
lan arbete och fritid kan leda till att distansen mellan och inom dessa sfärer krackelerar. Det så väl 
behövliga ”andrummet” täpps igen. Om alla på jobbet per automatik utgör ens närmaste vänskaps-
krets kan utrymmet för individens hanteringen av konflikter snärjas åt med möjliga negativa resultat 
i kölvattnet. Att ta med sig jobbet hem är i sig inget negativt men sker detta genom mer eller mindre 
dolda satsningar från organisationens sida kan konsekvenserna visa sig vara oroande. I en tid av ökade 
sjukskrivningar och utbredda folksjukdomar som utbrändhet och stress är det värt att ställa frågan 
om föreningen mellan arbete och fritid verkligen resulterar i positiva synergieffekter, både för den tid 
som spenderas på arbetet såväl som på fritiden. Ett konkret exempel; nyligen genomförde ett säker-
hetsföretag omstruktureringar i den rådande miljön, vilket uppmärksammades med en mycket positiv 
framtoning i media. Under rubriken ”Hemma på kontoret” beskrev arkitekten hur han ville ”…skapa 
en hemkänsla” på kontoret. Detta genomfördes med relativt enkla medel där gemensamma utrym-
men prioriterades framför privata rum, där ett vardagsrum med vägg-TV installerades och ett biblio-
tek med öppen spis, kuddar och plädar organiserades för de anställda i syfte för att skapa en känsla av 
hemtrevlighet och gemenskap. Anledningen till denna förändring uttrycks av ledningen för företaget: 

”Det här är ett ungt företag på flera sätt… Samtidigt är genomsnittsåldern låg, runt 30. Många umgås på 
fritiden. Vi ville ha lokaler som underlättade kontakt och kommunikation mellan avdelningar”���. 

I jakten på enhetlighet dolt under ett propagerade för mångfald suddas således gränserna alltmer ut 
med olika hjälpmedel, vore det genom bemanningskonsulternas tjänster eller direkt genom att forma 
miljöer och värden, genom att påbjuda eller tillåta vissa beteenden, genom gemensamma aktiviteter 
etc. Men bilden av organisationen som ett  ”pottpurie” med olika karaktärer borde i högre grad ifråga-
sättas, och de verkliga konsekvenserna för såväl individ som samhället i stort belysas i större utstäck-
ning. Även kompetensbegreppet bör ses över och problematiseras ytterligare då vi har kunnat se att 
många av de termer som tidigare har använts för att beskriva något utöver den eftersökta reella kun-
skapskompetensen numera anses vara urlakade och vedertaget självklara.

���  Hemma på kontoret, av Anna Danielsson, SvD Näringsliv, �006-05-�7.
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Slutligen; hur står det egentligen till men den decentraliserade, platta och flexibla ”Nya Organisatio-
nen”? Vi har kunnat se att kulturer som fenomen startade en våg inom den populära management- 
och organisationslitteraturen där det utlovades att den stelbenta byråkratin skulle förkastas. Men 
latent i detta löfte låg en insinuering om att kontrollen och makten inte skulle gå förlorad. Denna 
slutsats kan dras efter granskningen av alla de argument, tips och potentiella resultat av deras slaviska 
tillämpning som framförs av författare så som Peters & Waterman, Schein med flera. Har vi från slav-
liknande byråkrati gått till en frigörande decentralisering där mångfaldens differentierande kunskaper 
och egenskaper tillvaratas? Rekryterarnas tester syftar till att besvara frågan: ”innehar du rätt karak-
täristik för att garantera denna matchning?”, men vad skiljer egentligen denna undran från den mer 
konkreta: ”how good of an organization man are you?”. De byråkratiska organisationsformerna verkade 
visserligen styrande och förtryckande, men aldrig under förevändning att garantera mening, gemen-
skap eller autonomi. De mänskliga värdena var åtskilda från arbetsplatsen och kunder levas ut efter 
arbetstid i ”suburbia”. Vad är hårt och vad är mjukt; en öppen, målinriktad styrning, eller en strate-
giskt latent? Vi är benägna att tro att styrningen av individen är mycket påtagligt utpräglad inom da-
gens organisationer, något som inte uppmärksammas tillräckligt då den gråa kostymen är en relik från 
det förgångna och inte längre tjänar som en indikator på konformitet och lojalitet med organisationen. 
Men visst lever detta kvar, dock på andra premisser. Och det är just dessa premisser som är så intres-
santa att föra till ytan, då de nu utges för att vara ”mjuka” men syftar till att uppfylla samma mål som 
tidigare.

Parallellt med uppdagandet av dessa spörsmål har vi även kunnat skönja hur en diskurs har tagit sin 
form. Habermas likställde 197� den centrala relevansen av populära managementforskningens exis-
tens med dess förmåga att frambringa en administrering av ”det mänskliga”, något som sker med hjälp 
av alltmer förfinade metoder. Problemet som uppdagades relativt omgående i och med vår granskning 
av denna typ av litteratur är att den beskriver organisationens behov av mänskliga resurser på ett radi-
kalt tekniskt sätt. Under studiens gång har förståelsen för en stark efterfrågan på balans mellan å ena 
sidan kritisk teori och å andra sidan managementforskning växt sig allt större för vår del. För att kun-
na beskriva organisationen med dess behov av mänskligt kapital har den populära managementlittera-
turen primärt varit till stor del hjälp då den på ett utförligt och användbart sätt presenterar till synes 
självklara metoder och teorier. Vi uppmärksammade dock en klyfta mellan det den populära manage-
mentlitteraturen förespråkar och de kritiska röster som höjdes mot en alltför idealiserande bild av ”De 
Nya Villkoren”. Detta medförde att vi började fundera på med vilka glasögon vi själva egentligen skulle 
närma oss problemet.

Intressant är det faktum att vi faktiskt blev medryckta av den populära managementlitteraturens 
framställning och hyllning av vårt inriktade område, det vill säga organisationen med dess inneboen-
de kulturer och individer. Det engagerande, komiska, och lättillgängliga språkbruket, ett ständigt leve-
rerande av exempel från verkligheten, och författarnas brinnande engagemang smittar verkligen av sig. 

”Vad skönt att någon så starkt vågar ta ställning!” tänkte vi initialt. Det krävdes uppmärksamhet och 
ansträngning för att på ett distanserat sätt förhålla sig till det vi läste och insikten av Kirkebys propa-
gerande för en ”fjärde person”��9 växte sig mycket betydelsefullt. Genom att förhålla oss ifrågasättande 
och granska den framförda motargumentationen kunde vi se hur en diskurs, dess språkbruk och inne-
håll skapas, upprätthålls och sprids.

Likaledes fann vi relativt omgående den kritiska forskningens brister. Vid en första anblick är denna 
kritik nästintill självklar och en magont känsla kan infinna sig över vetskapen att precis ha låtit sig 
matats som en liten fågelunge av managementförfattarnas punktformade ”To-Do lista”. Grundligt och 
välbeskrivet pekar kritikerna på den populära managementlitteraturens negativa sidor och föreslår 
istället en forskning som har förmågan att se sambandet mellan politik, värde, kunskap, och därmed 
stimulera till djupare reflektioner över dessa. Efter ett närmare synande av den kritiska teorin framträ-
der dock en hel del brister även med denna del av diskursen, då den på moralisk och etisk basis, med 

��9 Enligt Kirkeby är ”den fjärde”, något som står utanför vår värld av kunskap och värderingar, det vill säga vår säkra 
tillvaro vilken oftast tas för självklar. ”Den fjärde” står för fantasins eller intuitionens betydelse, en slags ärlighe-
tens modus att förhålla sig till det som granskas men som inte lätt kan överblickas.
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stundtals samma självklarhet och överdådiga språkbruk, framställer sig som individualitetens och de 
demokratiska rättigheternas försvarare. Istället för att välja ståndpunkt i frågan och söka lyckas kora 
en vinnare har vi i studien sökt att använda oss av båda teoribildningarna inom diskursen för att på 
bästa sätt kunna genomföra vår empiriska studie och med hjälp av en nyansering av teorierna nå vårt 
eget ställningstagande kring det öde som har drabbat ”The Organization Man”:

På utropet som deklarerar: ”Death of Organization Man!” har vi gensvaret vilket torde ljuda lika högt: 

”He is Not! (if he even ever was ill)”.
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”The individual has always had to struggle to keep from being 
overwhelmed by the tribe. If you try it, you will be lonely often, and 
sometimes frightened. But no price is too high to pay for the privilege of 
owning yourself.”

Friedrich Nietzshe 1844 
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