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MATCHAR ORGANISATIONSKULTUR MOT INDIVIDERAS VÄRDERINGAR
IDENTIFIERAR MOTIVATIONSFAKTORER



NYTTA

I rekryteringsprocesser så utvärderar 
MATCH-V hur väl en kandidat passar en 
organisationskultur för att ge insikt i om 
individen är rätt för rollen och om individen 
skulle trivas i organisationen. Det hindrar 
också en organisation från att anställa 
individer som inte delar verksamhetens 
värderingar.

Två slutkandidater som har fått ett liknande 
resultat i en rekryteringsprocess kan ha två 
helt olika kulturella profiler. MATCH-V fung-
erar som ett kompletterande underlag för 
att identifiera kulturella olikheter och under-
lätta beslutsfattandet. Individen som i högre 
grad matchar organisationens kultur kom-
mer också att få sina behov tillgodosedda 
och känna ett högre engagemang i jobbet. 

Genom att identifiera den nuvarande kul-
turprofilen i en organisation så är det också 
möjligt att utvärdera om den går i linje 
med verksamhetens syfte och mål. Det går 
även att mäta genomförbarheten och ef-
fektiviteten av förändringsarbeten. Att låta 
nuvarande medarbetare göra testet ger 
en tydlig inblick i om de anställdas bild av 
organisationen stämmer överens med den 
önskade bilden. Det ger en ökad förståelse 
för hur varje individ bäst kan coachas för 
att utvecklas. 

MATCH-V kan framgångsrikt placeras på 
en organisations hemsida för att göra det 

lättillgängligt för potentiella kandidater att 
testa hur väl de matchar organisationsprofi-
len – innan de söker jobb där. 

Team och arbetsgrupper på en arbets-
plats kan ha olika rådande kulturer. Att 
undersöka hur en arbetsgrupps kollektiva 
kultur förhåller sig till organisationskulturen 
i stort kan ge många insikter. MATCH-V 
ger indikationer på vad som händer i en 
arbetsgrupp om en person slutar och en 
annan individ, exempelvis med andra vär-
deringar och motivationsfaktorer, kommer 
in som ersättare. MATCH-V gör det möjligt 
att bygga kompatibla team som drivs av 
samma frågor.

VAD ÄR MATCH V?

Forskning visar att när individers psy-
kologiska behov är tillfredsställda så är 
de också mer benägna att investera sin 
energi i jobbet. MATCH-V mäter termen 
”person-culture fit”, det vill säga teorin om 
hur en individs värderingar och preferenser 
förhåller sig till andras. MATCH-V är base-
rat på den internationella motivationsteorin 
”self-determination theory” och mäter både 
motivationsfaktorer och kulturella preferen-
ser hos en kandidat. Verktyget ger insikter  
i en individs värderingar och drivkrafter.  

Administratören av testet kan genom att 
ranka sin organisation på sju olika områden 
med 14 skalor definiera en kulturprofil för 
organisationen. Testet består av 70 frågor 
och tar 5-7 minuter för en kandidat att full-
följa. Resultatet visas genom en procentuell 
matchning mellan kandidaten och organi-
sationen. Testet är skapat för att vara en 
viktig del i arbetet att forma organisatio-
ners värderingsarbete. 
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ADMINISTRATION

MATCH-V är ett fristående test som admi-
nistreras via Ascend by Assessio – en mo-
dern, säker och användarvänlig plattform. 
Ascend möjliggör automatisk kandidatåter-
koppling och återanvändning av testresul-
tat i olika projekt. Testet kan genomföras 

på dator, surfplatta och smartphone. Resul-
taten är tillgängliga både som ranknings-
bara poäng för en översiktlig jämförelse av 
kandidater, och som narrativa rapporter för 
en individuell analys av resultatet.
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honest, straightforward, and respectful
Cultural fit

engaged in vital, exciting projects

Traditional Innovative

Cultural fit

Need for change

3 5

cooperative, fair, and equitable
Cultural fit

driven, competitive, and ambitious

Flat Hierarchical

Cultural fit

Need for status
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focused and formal
Cultural fit

light-hearted and informal

Industrious Joyful

Cultural fit

Need for pleasure

4 6

team oriented, not too testing or demanding
Cultural fit

rewarding of expertise and capability

Relaxed Driven

Cultural fit

Need for achievement

3 5

predictable,  free from disruption
Cultural fit

allowing of experimentation

Pragmatic Curious

Cultural fit

Need for curiosity
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quiet and let you focus
Cultural fit

a high-touch workspace

Autonomous Collaborative

Cultural fit

Need for connection
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flexible and responsive
Cultural fit

purpose driven and moral

Adaptive Principled

Cultural fit

Need for integrity

Culture match score

OrganizationYou

67%

SNABBFAKTA 

•  Ett kulturtest som mäter motivationsfaktorer och kulturella preferenser hos en 
individ. 

•  Definierar en kulturprofil för organisationen och matchar den mot individers 
värderingar. 

•  Kan användas både utifrån ett attraktions- och selekteringsperspektiv inom 
rekrytering. 

•  Ett utmärkt komplement till verktyg som mäter potential och risk, eftersom 
MATCH-V kan särskilja kandidater som är till synes lika. 

•  Ökar sannolikheten för jobbtillfredsställelse och engagemang hos de som 
rekryteras. 
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VÄRLDSLEDANDE BEGÅVNINGSTEST 
IDENTIFIERAR POTENTIAL HOS INDIVIDER

PLATTFORMEN FÖR ALLT INOM URVAL OCH UTVECKLING
HJÄLPER DIG SKAPA EFFEKTIVA OCH TRÄFFSÄKRA HR-PROCESSER

IDENTIFIERAR KONTRAPRODUKTIVA BETEENDEN PÅ JOBBET
VISAR NÄR STYRKOR BLIR TILL SVAGHETER

FÖRUTSER BETEENDEN I ARBETSLIVET
IDENTIFIERAR POTENTIAL HOS INDIVIDER

VÄRLDSLEDANDE SCREENINGVERKTYG SOM MÄTER INTEGRITET
BEDÖMER RISKEN FÖR SKADLIGA BETEENDEN PÅ JOBBET

MÄTER PERSONLIGHET
PREDICERAR BETEENDEN I ARBETET

 MAP

Förutser beteenden 
i arbetslivet och 
Identifierar potential 
hos individer.

 SERVICEFIRST

Mäter personlighet 
och predicerar 
beteenden i arbetet.

 MAP X

Identifierar 
kontraproduktiva 
beteenden på jobbet 
och visar när styrkor 
blir till svagheter.

 MINT

Världsledande 
screeningverktyg som 
mäter integritet och 
bedömer risken för 
skadliga beteenden 
på jobbet.

 MATRIGMA

Världsledande 
begåvningstest av 
hög vetenskaplig 
kvalité och identifierar 
potential hos 
individer.

 ASCEND

Plattformen för 
allt inom urval och 
utveckling. Hjälper 
dig skapa effektiva 
och träffsäkra  HR-
processer.


