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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till den opponentgrupp vi ingått i, för den konstruktiva kritik som lett 

till en givande bearbetning av material. Vi vill även tacka våra respondenter för generösa och 

nyanserade diskussioner kring ämnet. 
 

 

     

 

 

“Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn” 
Benjamin Franklin 

 



 

Abstract 
This study identifies and analyses student experiences recruiters are influenced by in the 

decision of employing newly graduated economics students, in the audit profession. The issue 

of how these experiences are valued is analysed through formal and informal organizational 

structures, which were identified through previous research and together base a model which is 

applied to examine the theoretical problem and to analyze the empirical data collected in this 

study. Within the field of study, the decision process is of interest, why theories within decision 

making form the theoretical framework along with professional and institutional theories. 

Problem: How does experiences of newly graduated economic students influence the hiring 

decision of recruiters in auditing, considering formal and informal structures? 

Purpose: The purpose is to engender deeper knowledge regarding recruitment decisions in the 

audit profession, when recruiting economic graduates. This is performed through analyzing 

identified experiences influence on the decision and trying to understand how the influence can 

be explained considering formal and informal structures. 

Method: Qualitative interviews are applied to gather data from six recruiters to enhance the 

understanding of influences the recruitment decision. 

Findings: We discovered that the recruiters seem to search for a well-rounded student that 

possess social skills corresponding with the values within the organization, and that this is a 

norm that comes from the informal structures of the profession. Our results further indicate that 

factors associated with practical experiences of the student were valued higher than academic 

performance. The results also show that experience from networking and extracurricular 

activities are appreciated and influence the hiring decision because they indicate social skills.  

Keywords: Decision process, recruiting, auditing, profession, experience, institutionalism, 

organizational structures, utility maximization. 
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1. Inledning 
Varje år examineras fler än 5000 studenter inom ekonomi från svenska universitet och 

högskolor. De stora revisionsbyråerna blir överösta med ansökningar och rekryteringsbehovet 

är stort samtidigt som det är hård konkurrens om platserna. 

  

“Vi har en hård urvalsprocess” 
 Lisa Persson 

Gruppchef Ernst & Young 

  

Intresset för denna studie uppkom av att författarna till rapporten upprepade gånger hörde 

rykten om att nyexaminerade ekonomer från Örebro universitet var väldigt eftertraktade hos 

revisionsbyråer. Detta väckte en naturlig frågeställning kring hur rekryterare på revisionsbyråer 

fattar beslut när de anställer nyexaminerade ekonomistudenter. Vem är det som blir anställd, 

och på vilka grunder? 

 

1.1 Bakgrund  
Hos Universitetskanslersämbetet (UKÄ) kan man läsa om tre huvuduppgifter som de cirka 50 

universitet och högskolor som finns i Sverige idag har:  

  
“...att bedriva utbildning och forskning och att samverka med det omgivande samhället.” 

UKÄ, 2017 

  

Dessa har i egenskap av enskilda myndigheter, själva kontroll över vilka utbildningar de 

erbjuder, vilket innebär att universitet och högskolor kan ha olika upplägg på samma 

utbildning (UKÄ 2017). Riksdag och regering har vid upprepade tillfällen uttalat sig om att 

utbildningen skall svara mot arbetsmarknadens efterfrågan, med denna ständiga förändring 

och utveckling av arbetsmarknaden krävs uppdaterade studier och innehållet i utbildningarna 

bör följa denna utveckling (Riksrevisionen 2017). 

 

Tobias Krantz, ansvarig för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv skriver 

i sin tur om ett glapp mellan utbildningsväsendet och näringslivet. Han menar att om dessa 

aktörer kan samverka bättre kommer fler få jobb och samhället i stort kommer att gagnas. Man 

använder begreppet matchningsproblem på arbetsmarknaden, där kompetens går till spillo på 

grund av en snedfördelad arbetskraft (Krantz 2015).  

  

“Det är ett mänskligt och ekonomiskt slöseri av stora mått.” 
Tobias Krantz (2015) 

  

Svenskt Näringsliv undersöker universitet och högskolors förmåga att samverka med 

näringslivet och menar att en god samverkan under studenternas studietid ökar sannolikheten 

att få ett kvalificerat jobb, som kräver den utbildningsnivå som den examinerade har, med i 

genomsnitt 69 procent (2013a). Matchning på arbetsmarknaden och kvaliteten i 

utbildningssystemet blir allt viktigare hos företag för att de skall bli och fortsätta vara 

konkurrenskraftiga (Svenskt Näringsliv 2013b). Krantz och Engblom (GöteborgsPosten 2015) 

menar att samverkan skulle gynna studenter och även underlätta själva rekryteringsprocessen 

eftersom näringslivet och utbildningen då är integrerad på ett bättre sätt där näringsliv och 

akademi talar samma språk.   
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Uppsala universitets (2017) egen forskning har bland annat mynnat ut i rekommendationer till 

regeringen. Innehållet berör samverkan mellan akademiska institutioner och arbetsliv där ett 

ömsesidigt utbyte av information och kunskap skall bidra till utbildningens kvalitetsutveckling 

(Uppsala universitet 2017). Även Örebro universitet arbetar aktivt med samverkan mellan 

näringsliv och studenter, på deras hemsida framgår en tydlig strävan och vilja att möta 

arbetsmarknadens krav. Man erbjuder ett antal verktyg som både företag och studenter kan 

utnyttja för att skapa kontakt. Bland annat har Örebro universitet tre arbetsmarknadsmässor 

varje år som syftar till att överbrygga gapet mellan näringsliv och studenter, dessutom finns det 

olika tjänster där studenter sammankopplas med företag för praktik, examensarbete samt 

betalda uppdrag (Örebro universitet 2016).  

 

1.1.1 Revisionsbranschen 
På revisionsbyråer kan både revisorer och redovisningsekonomer arbeta, men revisions- och 

redovisningsyrket skiljer sig åt både gällande arbetsuppgifter och anställningskrav, därför ser 

också rekryteringsprocessen olika ut beroende på område (PwC 2016).  

  

Det finns flera stora aktörer som dominerar revisionsbranschen idag, några av de största globala 

aktörerna är Ernst & Young, KPMG, Price Waterhouse Coopers (PwC) och Grant Thornton. 

Dessa arbetar efter gemensamma standarder lagstiftade av EU, för att all revision skall bedrivas 

på liknande sätt, handlingarna är framtagna av International Federation of Accountants (IFAC) 

(Civilekonomen 2017).   

  

Att arbeta med revision förmodas vara ett relativt säkert val med hänsyn till konjunktur- och 

arbetsmarknadsförändringar (Civilekonomen 2013a). Enligt en lägesrapport, innehållande flera 

intervjuer med de stora revisionsbyråerna, presenterad av Civilekonomen (2013b) är 

efterfrågan på revisorer hög. Karin Andersson, rekryterare på Deloitte, ytterligare en stor aktör 

inom revision, anser att önskvärda egenskaper är engagemang, intresse och flexibilitet gällande 

både arbetsuppgifter, framtida möjligheter och placeringsort. Under 2013 var målet att anställa 

ca 100 nyexaminerade ekonomer till deras revisionsavdelning. Grant Thornton anställde under 

år 2012 och 2013 totalt cirka 400 ekonomer till roller som redovisnings- och revisionskonsulter 

samt redovisnings- och revisionsassistenter, bland dessa fanns både erfarna revisorer respektive 

nyexaminerade ekonomistudenter. Faktorer som anses viktiga vid rekrytering är att 

kompetensen och inställningen överensstämmer dels med Grant Thorntons - men även Grant 

Thorntons kunders (entreprenörer) - preferenser, det vill säga en matchning görs för att 

personerna och revisionsbyrån skall vara rätt för varann, enligt Lisbeth Larsson, 

marknadsdirektör på Grant Thornton. I samma artikel svarade Agneta Strandberg, HR-direktör 

på Ernst & Young, att de ständigt ser ett behov att rekrytera samt att man söker nyexaminerade 

ekonomer med inriktning redovisning och revision. Även PwC meddelade att man under 2013 

siktade på att nyanställa. Beräknat antal var mellan 450 och 550 personer, där de flesta skulle 

vara ekonomer och mer än hälften av dessa i sin tur kommer direkt från akademiska studier. 

Petra Stergel, personalchef på PwC framhävde att attraktiva egenskaper hos framtida kollegor 

är genuint intresse för verksamheten, viljan att utvecklas, vetgirighet och ett stort engagemang 

(Civilekonomen 2013b).  

  

“Du kanske har varit aktiv som student och hjälpt andra studenter eller yngre.” 
Petra Stergel, personalchef på PwC 

(Civilekonomen 2013b) 

  

Att det är lättare att på lång sikt styra och leda en person med “rätt kompetens” och att 

felrekryteringar är både dyra och tidskrävande, framhåller Christian Karlsson på 
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revisionsbolaget PwC. Olika branschers utmaningar inför rekrytering ser olika ut men inom 

revisionsbranschen kan praktisk erfarenhet vara av stor vikt vid rekryteringsprocessen eftersom 

det inte alltid finns tid att lära upp en nyanställd från grunden, skriver Karlsson på PwCs 

företagarblogg (2015).  

  

I vissa fall kommunicerar revisionsbyråer ut, via deras egna hemsidor, meriterande egenskaper 

och erfarenheter hos den som vill söka en tjänst hos dem. KPMG skriver på sin hemsida bland 

annat att ett genuint intresse, utlandsstudier, ideellt engagemang, ekonomisk förståelse (t.ex. 

från en roll som ekonomiansvarig i förening), arbetslivserfarenhet, social kompetens och Excel-

kunskaper ses som meriterande (KPMG 2017). Vad som inte framgår är hur viktiga dessa 

erfarenheter är, hur tungt de väger eller vilken/vilka som väger tyngre än de andra.  

  

Rekryteringsprocessen för revisorsyrket kan se olika ut beroende på revisionsbyrå, om 

rekryteringen sker på mindre respektive större ort samt beroende på olika arbetsuppgifter och 

arbetsområden på given arbetsplats. Första steget är i regel att skicka in en ansökan, sedan görs 

ett urval där muntliga intervjuer är nästa steg. I vissa fall genomgår den sökande 

standardutformade personlighet- och färdighetstester och vissa byråer och kontor bjuder in 

sökande till case-dagar, där de får lösa ett givet fall (KPMG 2017, EY 2017, PwC 2017). En 

samlad bedömning av dessa steg leder till beslutsfattandet av vem som blir anställd. 

 

1.2 Problematisering 
Intresset kring utbildning som kvalificerar en individ för ett specifikt yrke har länge engagerat 

både företagsledare och forskare, men intresset för den faktiska kompetensen snarare än den 

formella utbildningsnivån har ökat de senaste decennierna (Badillo-Amador, García-Sánchez 

& Vila 2005). Vem blir anställd? Vad efterfrågas av rekryterare inom revisionsbranschen? 

Vilka faktorer influerar beslutet? Dessa frågor är komplexa och det kan finnas olika förklaringar 

till varför en verklighet ser ut som den gör. Litteraturen kan hjälpa oss att förklara en verklighet 

i teorin, men därtill finns olika perspektiv med olika förklaringsmodeller. En rimlig 

utgångspunkt för denna studie är att titta på vad litteraturen säger om beslutsfattande, värdefulla 

erfarenheter i samband med rekrytering samt revisionsprofessionen. 

 

1.2.1 Beslutsfattande 
Beslutsteori kan hjälpa till att förklara beslut. Denna teori bygger på uppfattningen om att 

människan har preferenser och väljer det alternativ som ger mest nytta, det vill säga att man 

nyttomaximerar. Modeller inom beslutsteori har använts för att försöka förstå och förklara 

många olika områden och beslut, från individuella och vardagliga, till beslut rörande 

konsumtion, migration, investeringar, utbildning, med mera. Vissa modeller inom beslutsteorin 

kan dock i många fall vara förenklande då den gör empiriska förutsägelser från en rationell och 

ibland tunn bakgrund. Detta i jämförelse med teorier inom exempelvis psykologi som tar in fler 

faktorer som kan påverka beslutsprocessen, till exempel hur ett problem presenteras eller andra 

variabler som kan påverka den beslutande personens psykologiska status (Milgrom & Levin 

2004). Viss organisationsteori erbjuder förklaringar av hur organisationer, där beslut 

inkluderas, formas av formella och informella strukturer i organisationen och omgivningen 

(Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014). 

  

Lindkvist et al. (2014) presenterar “Den generella beslutsmodellen” som bygger på rationalitet 

och nyttomaximering och är en process som följer ett mönster, den ser ut som följer: 
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Figur 1. Den generella beslutsmodellen (Lindkvist et al. 2014, s 233) 
  

Kritik mot denna modell är att den framstår som en “idealmodell”, eftersom den kan anses 

förenklad och orealistisk då människor i själva verket är begränsat rationella. Det finns 

emellertid ett värde i förenklade modeller eftersom de hjälper oss att förstå fenomen på en 

teoretisk nivå (Lindkvist et al. 2014). 

 

1.2.2 Erfarenheter 
Det finns tidigare forskning kring olika erfarenheter som ökar chansen att bli rekryterad och 

som influerar rekryterarens beslut (bl.a. Gleason 1993, Kuncel, Hezlett & Ones 2004, Bloch 

2011, Kwok et al. 2011, Baert, Rotsaert, Verhaest & Omey 2016).  

  

Goda akademiska prestationer under studietiden och bra betyg hos nyexaminerade studenter 

tyder enligt Kuncel et al. (2004) på kreativitet, karriärspotential och prestationer i arbetslivet. I 

en studie av Stenström, Curtis och Iyer (2013) beskrivs vilka faktorer som förväntas öka 

chansen till anställning för studenter inom eftergymnasiala psykologistudier i USA. I studien 

jämförs faktorerna; individuella prestationer, skolans anseende och institutionens anseende (där 

institutioner är avdelningar för enskilda inriktningar vid skolan) i rekryteringsprocessen. I 

resultatet konstateras att akademiska prestationer åsidosattes till fördel för övriga faktorer, 

såsom institutionens anseende.  

  

Rubin, Bommer och Baldwin (2002) menar i sin tur att studenter som ägnar tid åt ideella 

engagemang berikas med kvaliteter (bl.a. social kompetens, ledarskaps- och 

problemlösningsförmågor), som ökar möjligheten till anställning. Kwok et al. (2011) finner i 

sin studie Factors Influencing Hospitality Recruiters’ Hiring Decisions in College Recruiting 

några intresseväckande resultat som motsäger tidigare studier. Det vill säga att akademiska 

prestationer samt ideellt engagemang inte anses vara särskilt viktiga faktorer vid rekrytering. 

Ytterligare en insikt författarna gör är att kvalitativa data och analysen ger en mer nyanserad 

bild av rekryterarens beslut. Kvantitativa data i studien indikerar hur viktig en faktor anses vara 

i ett numeriskt värde, medan studiens kvalitativa data medför en mer nyanserad bild och att 

forskarna kan uttyda rekryterarens subjektiva bedömningar, detta stödjer Ahrne och Svensson 

(2015) i sin forskning. Exempelvis, beror det ideella engagemangets förväntade nytta för 

rekryteraren av om studenten kan påvisa ledarskapsförmåga eller inte. På liknande sätt tittar 

rekryteraren, vid ett lågt snittbetyg, på om studenten har haft stora engagemang vid sidan av 

studierna, exempelvis arbete, för att göra en helhetsbedömning av den sökande (Kwok et al. 

2011). 

  

Anställningsbarheten i allmänhet efter studierna påverkas om studenter har ett deltidsarbete 

under studierna, Gleason (1993) finner stöd för att relevant arbetslivserfarenhet vid sidan av 

studierna kan ge fördelar, till exempel eftersom studenterna sedan gör bättre ifrån sig i 

arbetslivet. Enligt Raybould och Wilkins (2005) och Kwok et al. (2011) anses relevant 

arbetslivserfarenhet från bland annat liknande arbetsuppgifter eller praktik vara värdefullt vid 

rekrytering. I motsats så finner Baert et al. (2016) ingen positiv korrelation mellan studenters 

arbetslivserfarenhet och rekrytering av dem, oavsett om erfarenheten är inom relevant område 

eller inte. 
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Ett internationellt företags framgång är beroende av förmågan att kulturellt anpassa sig för att 

kunna göra affärer över nationsgränser (Hitt, Hoskisson & Kim 1997). Vidare finner Caligiuri 

och DiSanto (2001) i en studie om global kompetens att individer som varit utomlands tar med 

sig en global erfarenhet in i organisationer och är ödmjuka inför “vet vad de inte vet” om 

främmande kulturer och länder. Att som student ägna en period åt utbytesstudier (studier 

utomlands) kan vara fördelaktigt då studenten kan få erfarenhet och möjlighet till lärande inom 

en ny kultur och ett nytt språk (ex. Ahn 2011, Teichler 2004, van Hoof & Verbeeten 2005). 

  

Travers och Milgram utförde 1969 ett experiment med syftet att undersöka the small world 

problem och sannolikheten att två personer till synes utan varken släkt- eller vänskapsband har 

någon slags relationell koppling till varandra. I studien som sedan publicerades kan man läsa 

om resultatet som beskriver att två individer i valfri större population, USA i studien i fråga, 

kan knytas samman genom bara sex steg via det så kallade sociala nätverket (Travers & 

Milgram 1969). Studier inom nätverksteori har även visat att socialt nätverkande fungerar som 

ett komplement, eller substitut, till formella institutioner för arbetssökande (Bloch 2011). Ända 

från 1950-talet har studier gjorts gällande kontaktnätverk och dess betydelse. I Bloch’s (2011) 

studie inom nätverksteori presenteras att det sociala nätverket kan ge ekonomiska vinster på 

fler plan, bland annat genom att ett väl utvecklat nätverk kan leda till anställning för den 

enskilde individen. Även Montgomery (1991) konstaterar att ett nätverk kan leda till 

arbetsmöjligheter och anställning. Forskningen är grundad på antagandet om att människan 

omger sig med likasinnade, det vill säga att om en individ är framgångsrik inom sitt yrke 

kommer den känna andra potentiellt framgångsrika personer, som denne kan rekommendera 

till sin chef. 

 

1.2.3 Revisionsprofessionen 

Frostenson (2015) förklarar att professionsteori har ett perspektiv som bidrar till att förstå och 

förklara hur och varför professionella yrkesgrupper och aktörer utvecklas och organiserar sig 

som de gör, där han nämner revisionsyrket som exempel. Abbot och Freidson (1988, 2001, se 

Noordegraaf 2007) är framstående forskare inom professionsteori och enligt dem har en 

profession två primära mål; att skapa professionell kontroll samt att utestänga andra yrken för 

att själva kunna styra internt utan störningar från omvärlden. Noordegraaf (2007) å andra sidan 

menar att professioner måste anpassa sig efter sociala förändringar, konsumenters tendenser att 

motsätta sig slutna yrken samt förändringar på kapitalmarknaden. Detta medför att de moderna 

professionerna och dess yrkesverksamma ständigt behöver bevisa sitt värde och att de tvingas 

anpassa sig efter byråkratiska och organisatoriska strukturer. Noordegraaf (2007) menar vidare 

att professioner står inför en stark organisatorisk kontroll, där lagar, regler och formella krav 

på bland annat licensiering är bidragande till detta. Utöver detta finns det även sociala och etiska 

krav där bland annat normer och värderingar är viktiga för att den professionelle skall passa in 

i organisationen.  

  

I studien av Kwok et al. (2011) studerar författarna vilka faktorer som influerar rekryterares 

beslut vid rekrytering av collegestudenter till managementpositioner inom serviceyrken i USA. 

Resultatet av studien indikerar att rekryteraren lägger ihop och värderar en helhet av egenskaper 

och att den sökandes personlighet influerar beslutet till hög grad.  

 

1.2.4 Identifierade faktorer 
Med bakgrund i presenterad litteratur finns det faktorer som kan influera rekryteringsbeslut. De 

identifierade faktorerna är olika typer av “erfarenheter” och innefattar; akademiska 

prestationer, ideella engagemang, relevant arbetslivserfarenhet, utbytesstudier och 

nätverkande. Krav från professionen som består i lagar och regler, i studien kallade formella 
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strukturer, samt normer och värderingar i organisationen, i studien kallade informella 

strukturer, har dessutom identifierats kunna influera beslutsfattande.   

  

Dock förefaller sig forskningen kring erfarenheter och faktorers influenser på beslutsfattande, 

enligt vad vi funnit, i vissa aspekter motsägelsefull. Studier med olika synsätt förlagda i olika 

branscher bidrar med olika resultat och slutsatser. Enligt vår vetskap, har ingen kvalitativ studie 

undersökt erfarenheter och faktorer som influerar beslut som rekryterare inom 

revisionsbranschen tar när de skall anställa nyexaminerade ekonomer. Avsaknaden av sådan 

forskning bör också leda till begränsad förståelse inom detta område.  

1.2.5 Forskningsfråga 
Hur influerar nyexaminerade ekonomistudenters erfarenheter rekryteringsbeslut i 

revisionsbranschen, med hänsyn till formella och informella strukturer?  

 

1.3 Syfte 
Syftet är att skapa förståelse för rekryteringsbeslut i revisionsbranschen, när de anställer 

nyexaminerade ekonomistudenter. Detta genom att analysera de identifierade erfarenheternas 

influens på beslutet och försöka förstå hur dess influens kan förklaras utifrån formella och 

informella strukturer. 

 

1.4 Avgränsning 
Denna studie är avgränsad till revisionsprofessionen, det vill säga rekrytering till andra tjänster 

som revisionsbyråerna har, exempelvis redovisningsekonom, undersöks inte. Detta dels på 

grund av det intresse som uppstod hos författarna kring ryktet att Örebro universitets studenter 

anställdes i stor utsträckning av revisionsbyråer tillsammans med bristande forskning om 

rekryteringsbeslut inom revisionsbranschen.  

  

Studien utförs på branschnivå, ur rekryterare i revisionsbranschens perspektiv. Representanter 

i revisionsbranschen begränsas till fyra revisionsbyråer; Ernst & Young, KPMG, PwC och 

Grant Thornton, samtliga med kontor både nationellt och i Örebroregionen. Detta är ett så kallat 

bekvämlighetsurval, se 3.3 Urval. 

  

Avgränsning gällande olika erfarenheters influenser på rekryteringsbeslut sker till de fem, 

enligt tidigare forskning, identifierade faktorerna; akademiska prestationer, ideella 

engagemang, relevant arbetslivserfarenhet, utbytesstudier och nätverkande.  

  

Personlighet undersöks inte som en faktor i rekryteringsbeslutet. Detta på grund av intresseskäl 

tillsammans med det faktum att personlighetens påverkan på rekryteringsbeslut har studerats i 

tidigare fall där den anses påverka i stor omfattning (ex. Kwok et al. 2011). Därtill har vi inte 

funnit något stöd i tidigare forskning för att personligheten inte influerar rekryteringsbeslutet. 

Denna avgränsning lämnar utrymme att fokusera på andra faktorers influenser.  

  

En ytterligare avgränsning görs till rekrytering av nyexaminerade ekonomistudenter dels 

eftersom en kandidatexamen i ekonomi krävs för att bli revisor, samt på grund av den bakgrund 

som ges kring matchningsproblem mellan akademi och näringsliv.  

  

Den teoretiska referensramen avgränsas till teorier inom organisationsteori, mer specifikt, 

beslutsteori, delar av nyinstitutionell teori och professionsteori. Beslutsteori kan förklara hur 

beslutsprocesser ser ut och hur beslut tas. Beslutsprocessen är dessutom influerad av 

professionens krav (Lindkvist et al. 2014) och organisatoriska strukturer (Eriksson-Zetterquist, 
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Kalling & Styhre 2015, Lindkvist et al. 2014). Därtill adderas teori som kan skapa förståelse 

kring olika erfarenheters värdeskapande. 
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2. Teoretisk referensram 
För att besvara denna studies forskningsfråga behöver vi ta hjälp av teori som kan förklara de 

beslut som tas hos revisionsbyråerna och den enskilde rekryteraren samt hur olika faktorer 

influerar beslut. Beslutsteori kan förklara beslutsprocessen och hur beslutsfattarens preferenser 

påverkar denna. Det finns dock många modeller inom beslutsteori, var och en “framhäver 

ganska bestämda drag och utplånar andra drag”, varför det är viktigt att använda flera modeller 

när beslut i organisationer skall tas (Lindkvist et al. 2014, s 245). Därför används 

kompletterande teorier som bland annat förklarar formalisering av beslutsprocesser, såsom 

professionens formella krav (Noordegraaf 2007) och organisationsfältets informella strukturer 

(Eriksson-Zetterquist et al. 2015), som har en förmåga att likforma organisationer, ett fenomen 

som kallas isomorfism (Frostenson 2015). För att skapa djupare förståelse kring vilka 

erfarenheter som upplevs skapa nytta i beslutsprocessen presenteras även forskning kring 

erfarenheter som i olika sammanhang anses värdefulla.  

 

2.1 Beslutsfattande 
Beslutsteori kan förklara beslutsprocesser men även vad som skapar nytta. Begreppen “nytta” 

och “nyttomaximering” är centrala inom beslutsteori då det är nyttomaximering som kommer 

ligga till grund för beslut (Lindkvist et al 2014). Men vad är då nytta och vad avgör vad som 

är nyttomaximerande?  

  

Begreppet nyttomaximering bygger på att människor är rationella, har preferenser och väljer 

utifrån dessa när de ställs inför olika val. Milgrom och Levin (2004, s. 1) definierar rationella 

beslut: “…the process of determining what options are available and then choosing the most 

preferred one according to some consistent criterion.”.  

  

Modellen för beslutsprocessen hos den rationella människan förutsätter att:  

 När individen ställs inför olika alternativ kommer den alltid att kunna fatta ett beslut 

 Med hjälp av sina preferenser rangordnar individen de olika alternativens konsekvenser 

 Preferensordningen är transitiv (dvs. A> B> C, och inte C> A) 

 Individen nyttomaximerar alltid, det vill säga, väljer det alternativ som står högst upp 

på värdeskalan (enligt sina preferenser) 

 Individen kommer alltid att fatta samma beslut om situationen upprepar sig 

(Lindkvist et al. 2014) 

  

Redmond (2000) talar precis som Lindkvist et al. (2014) om att nyttomaximera beslut av givna 

alternativ. Kwok et al. (2011) delar den här uppfattningen och förtydligar att beslutsfattaren 

inom denna teori tillåts att ta ett beslut utifrån den förväntade nyttan snarare än den faktiska 

nyttan. För att emellertid ha möjlighet att nyttomaximera och värdera utifrån sina preferenser 

behöver beslutsfattaren besitta information kring beslutet och de tillgängliga alternativen (Biela 

2012).  

  

Lindkvist et al. (2014) nämner viss kritik mot den rationella beslutsmodellen och förklarar att 

det är en förenklad “idealmodell” som gör vissa orealistiska antaganden, bland annat att 

människan är rationell när den i själva verket är begränsat rationell. Samtidigt framhåller de att 

förenklade ekonomiska modeller kan hjälpa oss att skapa en teoretisk förståelse kring komplexa 

problem. Begränsad rationalitet behandlas av Simons (2000) modell bounded rationality. 

Simon (2000) antyder att individens nyttofunktion är dynamisk och inte konsekvent, som den 

rationella modellen föreslår. Här argumenteras att ett beslut består av en process och att det inte 

alltid finns ett givet nyttomaximerande alternativ. Delar av nyinstitutionell teori, i motsats till 
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rationell beslutsteori, är inte på samma sätt låst till nyttomaximerande och strikt rationella 

modeller och antar ett organisatoriskt perspektiv snarare än ett individuellt. Denna teori kan 

därför bidra till att förklara fenomen, organisering och beslut på makro-, grupp- och 

organisationsnivå utifrån bland annat formella och informella strukturer (Frostenson 2015). 

Enligt Meyer och Rowan (1977, se Eriksson-Zetterquist et al. 2015) är de formella strukturer 

som antas styra en organisation enbart en ytlig illusion, under detta finns de vardagliga 

händelser, den informella strukturen med normer och värderingar, som egentligen formar 

institutionen, det vill säga dess organisationsstruktur, processer, regler och beslutsvägar. Meyer 

och Rowan (ibid) menar att formella strukturer ändå är viktiga för organisationen att ta hänsyn 

till eftersom de tillför både resurser och legitimitet. Beroende på hur nära den formella 

strukturen ligger den informella är organisationen löst eller hårt kopplad. Det sistnämnda skulle 

kunna vara en byråkratisk organisation där det finns lite utrymme för informellt handlande och 

där lagar och regler styr, i förhållande till samhällets förväntan. En löst kopplad organisation 

däremot, menar Weick (1976) har sin egen identitet samtidigt som den med större flexibilitet 

kan anpassa sig till omgivningen och dess individer lämnas större utrymme att fatta egna beslut, 

utan att i samma utsträckning formas av organisationens struktur. Motsatsen till den löst 

kopplade strukturen är standarder, menar Weick (1976). 

  

Lindkvist et al. (2014) förklarar vidare beslut som en process, där det förekommer en 

växelverkan mellan organisatorisk rutin och dynamik. De menar även att forskning visat att det 

är svårt att avgränsa beslutsprocessen från andra processers influenser, till exempel konflikt-, 

kommunikation- och motivationsprocesser. Detta innebär att beslutsbegreppet och beslut i 

organisationer är komplext. Beslut handlar ofta om reducering av osäkerhet och att ta hänsyn 

till organisationens ekonomiska intressen, därför färgas beslutsprocesser av organisationens 

struktur (Lindkvist et al. 2014). 

  

Målsättningen med beslutsprocessen är att fatta optimala beslut. Vid beslut som innefattar 

ekonomiska investeringar är det även fördelaktigt att investera i informationssystem för att öka 

chanserna till ett optimalt beslut. Informationen kan vara både pålitlig och opålitlig och för att 

minska risken för ett suboptimalt beslut behövs därför en välutvecklad och standardiserad 

informationsinhämtning (Biela 2012). Ett hot mot ett företags framgång kan vara brist på 

matchning som beror på informationsasymmetri, den som anställs är då antingen under- eller 

överkvalificerad för sin roll vilket leder till onödiga kostnader för företaget, detta kan leda till 

att företaget behöver investera i utbildning för individen eller anställa ytterligare (Hartog 2000). 

I beslutsprocessen strävar beslutsfattaren efter att minska riskerna med ett sådant suboptimalt 

beslut. Detta kan göras genom inhämtning av information innan beslutet skall fattas, men det 

bör ses som en del i beslutsprocessen (Biela 2012). Även Gabay-Egozi, Shavit och Yaish (2009) 

menar att den rationella beslutsfattaren undviker risk genom att fatta beslut med låg risk på kort 

sikt, kombinerat med hög avkastning på lång sikt.  

 

2.2 Erfarenheter 
Rekryterare eftersöker enligt Rubin et al. (2002) ofta kandidater med en bred plattform av 

erfarenheter, de skall dessutom vara socialt och emotionellt intelligenta eftersom det handlar 

om att hitta en kandidat som besitter en helhet av kompetenser. 

  

Lepak och Snell (1999) argumenterar för att en individ kan bidra med nytta för ett företag på 

två sätt, antingen genom att minska transaktionskostnader genom att besitta “rätt” kvaliteter 

eller genom att öka nyttan för kunderna. De menar således att det vägda värdet av dessa två 

komponenter är det som bidrar till företagets totala prestation och nytta, varför det därmed bör 

ha en direkt påverkan på vilka rekryteringsbeslut firman tar (Lepak & Snell 1999). Detta skulle 
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följaktligen innebära att med hög informationstillgång minskar beslutsfattaren riskerna (Biela 

2012) och kan fatta ett beslut som på kort sikt innebär låg risk (Gabay-Egozi et al. 2009), vad 

som kan ses som ett optimalt beslut (Biela 2012) vilket i sin tur bidrar med nytta till företaget 

(Lepak & Snell 1999) och minskar onödiga kostnader (Hartog 2000) samt ger hög avkastning 

på lång sikt (Gabay-Egozi et al. 2009).  

  

Lindberg (2003) likväl som Cranmer (2006) menar att det finns sätt att öka anställningsbarheten 

utanför utbildningssammanhang. Viktiga attribut är personliga egenskaper och social 

kompetens något som individen enligt Lindbergs (2003) studie, utvecklar utanför den formella 

utbildningen. Cranmer (2006) hävdar i liknande mening att utbildning och praktisk erfarenhet 

som är integrerad med näringslivet ökar individens värde på arbetsmarknaden. Kuncel et al.’s 

(2004) forskning motsäger inte Lindberg (2003) och Cranmer (2006) men de menar att 

akademiska prestationer åtminstone är en god indikator på hur väl en individ kommer att 

prestera i arbetslivet och att det även är ett mått på kreativitet och potential. 

  

Lau, Cross, Moss, Campbell, De Castro och Oxley (2013) undersöker utvecklandet av olika 

färdigheter hos sjuksköterskor och finner att den generella åsikten hos urvalet är att ledarskap 

och ledningsförmågor bäst insamlas genom faktisk erfarenhet, exempelvis genom praktik, detta 

överensstämmer med Cranmers (2006) syn på att praktisk erfarenhet leder till attraktiv 

kompetens. Rubin et al. (2002) menar i sin tur att ideella engagemang berikar med kvaliteter 

som social kompetens och ledarskapsförmågor. Ivanova, Mertins och Kaftasev (2017) 

undersöker hur studentaktiviteter och studentengagemang, som universitet erbjuder, påverkar 

studenternas kompetens. Resultatet visade 40 procent högre social kompetens hos dem som 

deltar i dessa aktiviteter jämfört med dem som inte deltar, detta stödjer därmed Lindbergs 

(2003) slutsatser om att bland annat social kompetens åtminstone delvis utvecklas utanför den 

formella utbildningen.  

  

Ytterligare forskare instämmer i denna syn och menar utveckling av förmågor sker genom 

experimentell inlärning hos studenter. En undersökning som fokuserar på utlandsvistelser och 

de erfarenheter individen kan få av detta, indikerar att både den kulturella kompetensen och 

förståelsen ökade genom experimentell inlärning i ett främmande land, men även 

arbetsmotivationen (Marchant, German & Berzin 2017). Samma syn delas av Ahn (2011), 

Teichler (2004) och van Hoof & Verbeeten (2005) gällande erfarenhet av utbytesstudier då 

möjligheter skapas till lärande inom en ny kultur och ett nytt språk.  

  

Även ett välutvecklat nätverk och nätverkande i sig, både socialt och professionellt, menar 

Bloch (2011) och Montgomery (1991) visar på social kompetens och leder till både 

arbetsmöjligheter och till anställning i större utsträckning än jämfört med en person som saknar 

detta. Enligt Montgomery (1991) bygger grundantagandet inom nätverksteori på att individer 

omger sig med likasinnade, det vill säga en kompetent person kommer känna andra kompetenta 

personer som de kan rekommendera till sin chef. Lindkvist et al. (2014) nämner att nätverk och 

referenser underlättar för individer i beslutssituationer eftersom beslutsfattaren kan förlita sig 

på andras erfarenheter. Lindkvist et al. (2014) nämner även Granovetters (1973, 1974) tidigare 

studier som visade att “weak ties” (svaga sociala kontakter) hade en avgörande roll i vem som 

fick jobb eller inte. En annan faktor som kan leda till anställningsbarhet är likheter i sig, 

Anderson och Shackleton (1990) hittar stöd för att likheter mellan en rekryterare och sökande 

påverkar beslutet rekryteraren tar. Det kan vara likheter i värderingar och demografisk 

bakgrund, det vill säga Bloch (2011) och Montgomerys (1991) teorier om att individer omger 

sig med likasinnade stöds i denna studie. Vidare studerar Rivera (2012) huruvida 

anställningsbesluten påverkas av något annat än professionella kvaliteter och finner att det är 
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mycket mer som spelar in, inte minst likheter i kultur, men även känslomässiga och personliga 

likheter. 

 

2.3 Revisionsprofessionen  
Frostenson (2015) formulerar att professioner skapar gränser mot sin omgivning och att de 

sammanförs av vissa egenskaper och att det i sig bidrar till avgränsningen. Exempel på dessa 

är; utbildningskrav, auktorisationskrav och kvalitetskrav som professionen själv definierar och 

kontrollerar, gemensam etik och gemensamt språk. Skillnad görs mellan profession och industri 

av Keyser (2016); medan en industri består av arbete för att skapa tillväxt och lönsamhet så 

prioriteras inom professioner tjänandet av ett högre syfte. Ofta handlar det om allmänhetens 

intresse och inom revisionsprofessionen översätts detta till att revidera myndigheters samt 

publika och privata företags finansiella rapporter, för att försäkra samtliga parter om pålitlighet 

i den finansiella information som delas. I och med detta ansvar måste företagen 

(revisionsbyråerna i detta fall) följa en struktur inom organisationen som kretsar kring 

allmänhetens intresse och till följd skall varje anställd ständigt påminnas om dennes ansvar. 

Keyser (ibid) menar vidare att det inte är tillräckligt att på högre instanser sända detta budskap, 

utan att varje lokalt kontor behöver införliva tjänandet av allmänhetens intresse i sina respektive 

verksamheter. Inom denna syn finns även medvetenhet om lönsamhetsmål och strävan efter 

ekonomisk vinst, men det som särskiljer professioner är att dessa mål kommer i andra hand. 

Företag behöver därför ha tydliga mål för att motivera sina anställda, en möjlig 

motivationsfaktor är möjligheten att bli certifierad som finns inom många professionsyrken 

(ibid). Revisionsbranschen har tydliga regelverk att förhålla sig till för vad som krävs för att bli 

revisor, både teoretisk och praktisk kunskap krävs och det tar många år att bli auktoriserad 

revisor. Dessa auktorisationer står Revisorinspektionen (RI) för, vilket innebär att kvalitets- och 

kravbilden ser liknande ut på svenska revisionsbyråer (FAR 2017). Detta bidrar än mer till en 

likformig profession med liknande krav som står inför stark organisatorisk kontroll 

(Noordegraaf 2007). Inom revisionsyrket måste den anställde alltid ha nödvändig kunskap och 

expertis och ha sitt ansvar i åtanke samtidigt som man bibehåller en objektiv syn (Keyser 2016). 

Även Noordegraaf (2007) talar om den kunskap och expertis som professionen standardiserar, 

där lag och licensiering bland annat medför rekryteringar som kräver formella kunskaper och 

kvalifikationer inom yrket. Men professioner ställer även etiska och sociala krav där den 

professionella skall passa in i organisationens sociala sfär och omgivning.  

  

Nyinstitutionell teori förklarar standardisering som krafter och normer i samhället som driver 

organisationer att organisera sig och agera på liknande sätt (Frostenson 2015). Här är 

omvärlden således en faktor som ges stor uppmärksamhet och man ser påverkanssambandet 

som dubbelriktat, det vill säga att likväl som organisationen formas efter omgivningen så har 

även organisationen möjlighet att påverka sin omvärld (Eriksson-Zetterquist et al. 2015). 

Vidare har begreppet omgivning definierats av DiMaggio (1983, se Eriksson-Zetterquist et al. 

2015), som att de organisationer som verkar inom samma bransch eller fält utgör den absoluta 

omgivningen. På så sätt förklarar man den homogenitet som existerar bland organisationer 

inom ett och samma organisationsfält (ibid). Processen att formas med sin absoluta 

omgivning tillsammans med faktorer som normer, värderingar, politiska regleringar och 

osäkerhet (isomorfism) leder till att organisationerna strukturerar och beter sig på liknande 

sätt (Frostenson 2015). Gemensamma termer och fackspråk är också ett tecken på den 

isomorfism som råder inom ett fält eller en bransch, att använda sig av detta och följa 

branschens normer och värderingar gör att organisationen framstår som seriös och inger 

legitimitet. I förlängningen innebär isomorfism således att man indirekt belönas genom att 

efterlikna varandra (Eriksson-Zetterquist et al. 2015). Powell och DiMaggio (1991, se 

Lindkvist et al. 2014) uttrycker att isomorfism kan uppstå då en beslutsfattare anpassar sina 



 
12 

svar och beteende efter lärdomar och Lindkvist et al. (2014) talar om en ytterligare form av 

isomorfism, det vill säga att man anställer i enlighet med hur liknande (framgångsrika) 

organisationer har anställt för att på så sätt uppnå framgång. Det finns dessutom isomorfism 

som är omedveten, exempelvis genom att följa praxis.  

 

2.4 Analysmodell 
Den rationella beslutsmodellen kan och har kritiserats för att vara en förenklad modell, en 

idealtyp. Lindkvist et al. (2014) beskriver Herbert A. Simons forskning och argument att 

använda modellen för att förstå existensen av rationalitet i en organisations beslutsprocess, 

snarare än att förklara verkligheten med modellen. Han utgår från två premisser vid 

beslutsfattande i organisationer; (1) kunskap och informationstillgång för hur organisationen 

och omvärlden ser ut är en förutsättning för beslutsfattandet och (2) organisatoriska beslut 

influeras även av värderingar som motsvarar organisationens mål samt begränsningar som 

utgörs av moral och lagstiftning (Lindkvist et al. 2014). Till följd av den kritik som finns kring 

rationalitet och nyttofunktionen, förutsätter vi i denna studie att formell och informell 

organisationsstruktur influerar rationaliteten och att nyttofunktionen ter sig dynamiskt.  

  
Eftersom vi studerar rekryteringsbeslut behandlar denna studie inte hela beslutsprocessen, utan 

endast den faktiska rekryteringsprocessen, det vill säga, urval, intervjuer och eventuella tester, 

som sedan leder till rekryteringsbeslutet. Rekryteringsprocessen kan därför antas befinna i de 

tre stegen; alternativsökning, konsekvensvärdering och beslut.  

  

 
Figur 2. Den generella beslutsmodellen (Lindkvist et al. 2014, s. 233), med fokus på tre steg 

  

Alternativsökningen förväntas här innefatta ett ingångsvärde i form av exempelvis CV och 

personligt brev eller annan typ av ansökan. Av dessa ansökningar gör rekryteraren ett urval av 

de sökande som går vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen som består av intervjuer och 

eventuella tester. Intervjuer och eventuella tester antas falla in under konsekvensvärdering, där 

den mest omfattande utvärderingen av kandidaten utförs. När konsekvensvärderingen är utförd 

antas rekryteraren ha en bild av kandidaten och kommer efter tillgängliga alternativ välja den 

kandidat som nyttomaximerar efter dennes preferenser, och detta leder till rekryterarens beslut. 

  

I dessa steg antas rekryteraren enligt beslutsteorins antaganden välja det alternativ (i detta fall 

den nyexaminerade student) som nyttomaximerar, utifrån rekryterarens preferenser (Lindkvist 

et al. 2014). De identifierade erfarenheterna antas därför bidra med olika stor nytta beroende 

på rekryterarens preferenser och därför influera beslutsfattande. Vi antar i enlighet med 

Eriksson-Zetterquist et al. (2015) att revisionsprofessionens krav (formell struktur) influerar 

beslutsvägar samt, i enlighet med Lindkvist et al. (2014), att beslutsprocessen är influerad av 

organisatoriska strukturer (informell struktur). Därför har en egen analysmodell skapats, som 

tar hänsyn till dessa aspekter.  

  

För att förtydliga; studiens analysmodell fokuserar framförallt på steget konsekvensvärdering, 

eftersom det är i detta steg som den mest omfattande utvärderingen av kandidaten görs, som 

sedan leder till rekryteringsbeslutet, det vill säga beslutsfattande.  
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Figur 3. Analysmodell. 
  

2.4.1 Förklaring av modell 
Nedan följer en förklaring av hur analysmodellen och sambanden mellan de olika begreppen 

tolkas.  

  

Revisionsprofessionens krav (formella strukturer) och de organisatoriska strukturer (informella 

strukturer) som finns inom denna profession, det vill säga branschen och fältet, antas influera 

beslutsfattandet och sambandet illustreras med en heldragen pil mellan begreppen 

“Revisionsprofessionen” och “Beslutsfattande”. Men revisionsprofessionens strukturer antas 

även ligga till grund för de normer och värderingar som formar de preferenser, hos rekryteraren, 

som därmed ligger till grund för vilka erfarenheter som anses värdefulla. Detta samband 

illustreras med en streckad linje mellan begreppen “Revisionsprofessionen” och 

“Erfarenheter”. Värderingen som rekryteraren gör av de erfarenheter som den nyexaminerade 

studenten besitter, antas influera rekryteringsbeslutet. Detta samband illustreras med en 

heldragen linje mellan begreppen “Erfarenheter” och “Beslutsfattande”. 
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3. Metod och metodologiska överväganden 

3.1 Disposition 
Inledningsvis ges läsaren en bakgrund till problemet, problematisering kring tidigare forskning 

och teoretiskt problem för att sedan motivera denna studies syfte och forskningsfråga.  

  

Avsnitten problematisering, teoretisk referensram, empiri och analys är strukturerade för att 

skapa en röd tråd genom denna rapport, indelningen sker enligt de för studien centrala områdena 

beslutsfattande, erfarenheter och revisionsprofessionen. 

  

Vidare i rapporten presenteras teoretisk referensram, metodval, empiri, analys, slutsatser, 

förslag på vidare forskning samt praktiska implikationer.  

 

3.2 Undersökningsdesign 
I denna studie har ett antal faktorer identifierats och motiveras med tidigare forskning och 

kommer tillsammans med framförallt beslutsteori, men även professions-, och begrepp inom, 

nyinstitutionell teori att bygga den referensram som bland annat motiverar studiens 

intervjufrågor, för att på så sätt skapa relevant datainsamling utifrån studiens syfte. 

  

Beroende på om kvantitativ eller kvalitativ ansats används kan empirin analyseras och förklaras 

på olika sätt, där det sistnämnda bidrar till en djupare och mer nyanserad förståelse (Ekström 

& Larsson 2010). Detta blir även tydligt i studien av Kwok et al. (2011) där de olika faktorernas 

inverkan på rekryteringsbeslutet tolkades olika ur kvalitativt och kvantitativt inhämtade data. 

Ahrne och Svensson (2015) diskuterar fördelarna med en kvalitativ ansats, de menar att det inte 

alltid går att mäta alla händelser och situationer kvantitativt. Ett exempel på när det är 

fördelaktigt att använda en kvalitativ metod är vid undersökning och beskrivning av hur olika 

beslut tas, där forskaren på ett bättre sätt kan tolka normer, värderingar och mekanismer i 

samhället. 

  

Empirin består av kvalitativa intervjuer där frågorna är grundade i den teoretiska referensramen. 

En kvalitativ ansats har i denna studie valts för att skapa djupare förståelse kring olika 

faktorernas influens på en rekryterares beslut, avsikten är därmed inte att bidra med statistisk 

generaliserbarhet. I enlighet med vad rationell beslutsteori föreslår, skall tillgängliga alternativ 

kunna värderas (Lindkvist et al. 2014), därför avslutas varje intervju med att respondenten 

ombeds att värdera respektive erfarenhet individuellt samt prioritera dessa i relation till 

varandra, på så sätt kan erfarenheternas influenser på beslut åskådliggöras. Detta medför en 

delvis kvantifierad empiri. 

  

Det teoretiska ramverket utgörs av tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar, litteratur, 

rapporter samt undersökningar i diverse databaser. Dessa organisationsteoretiska perspektiv 

används för att förklara och analysera den data som insamlas och har valts utifrån relevans 

kopplat till valt undersökningsområde.  

  

Sökord som använts är; “decision process”, “recruiting”, “auditing”, “student employment”, 

“experience”, “employability”, “factors of employment”, “rational choice theory”, “choice 

theory”, “institutional theory”, “profession theory”, “utility”.  
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3.2.1 Datainsamlingsstrukturer 
Empirin samlas in genom kvalitativ datainsamling kan utgöras av strukturerade och 

semistrukturerade intervjuer, observationer och textanalys. Den kvalitativa metoden är 

fördelaktig när samband skall jämföras mellan grupper samt i de fall då forskaren ämnar samla 

in individuella upplevelser och åsikter, detta nyanserar insamlade data och öppnar för 

flerdimensionella tolkningar. Möjligheten att strukturera intervjun och frågorna successivt 

bidrar till ökad öppenhet i respondentens svar, i jämförelse med exempelvis standardiserade 

enkäter (Ahrne & Svensson 2015). Att dessutom utföra intervjuerna i den miljö och det 

sammanhang där respondenten finns och verkar bidrar till ökad tolkningsmöjlighet gällande 

kultur, attityd och uttryck, då respondenten känner sig bekväm och kan uttrycka sig fritt 

(Jacobsen 2002). Med denna grund är intervjuerna bokade i god tid för att respondenterna skall 

ges största möjlighet till förberedelse. Kompletterande data i form av sekundärdata i denna 

studie består av statistiska data och undersökningar genomförda av analysbolag samt 

myndigheter (Yin 2016).  

 

3.2.2 Intervjuteknik 
Intervjuteknik är en komplex och viktig del i en kvalitativ undersökning, intervjuaren kan 

medvetet eller omedvetet påverka utgången av intervjun genom vissa förhållningssätt. Det är 

viktigt att vara medveten om detta när man utformar intervjufrågor och intervjustruktur, risken 

är annars att den data som insamlas “smutsas ned” (Ahrne och Svensson 2015).  

  

Intervjuerna utformas semistrukturerat och består då hellre i övergripande frågeområden än i 

specifika och raka frågor, därigenom försöker man uppnå en flytande och naturlig konversation 

där respondenten själv har möjlighet att leda samtalet och inte färgas av intervjuaren (Fejes & 

Thornberg 2015).  

  

För att inleda intervjuerna öppet och på så sätt skapa en bekväm och naturlig konversation för 

respondenten, ställdes till en början frågor som tillät respondenten att diskutera fritt, med egna 

termer. Detta har forskare kallat “grand tour questions” och kännetecknas av breda ämnen och 

djupt innehåll (Spradley 1979, se Yin 2016). Detta öppnar enligt Yin (2016) för att ställa 

följdfrågor utifrån respondentens svar och termer, vilket också medfört att alla intervjuer ser 

olika ut. 

  

Att ställa direkta frågor kopplat till forskningsfråga och område kan medföra att respondenten 

anpassar sina svar samt att datainsamlingen och empirin består i en exakt återgivning av 

respondentens svar (Silverman 2013). Primärt ställs således frågor som är öppna och 

övergripande, specifika termer och begrepp undviks för att ge utrymme åt respondentens egna 

vokabulär (Yin 2016, Silverman 2013). I intervjuns andra del har frågorna konkretiserats och 

kretsar kring de faktorer som undersöks i studien, men utrymme lämnas fortfarande för 

respondentens egna diskussioner. Den tredje delen består i värdering och prioritering av 

erfarenheterna, här namnges följaktligen dessa och respondenten ombeds först värdera 

erfarenheterna enskilt för att sedan prioritera dem i relation till varandra. Slutligen ombads 

respondenten redogöra för eventuella övriga faktorer, som inte nämnts, som kan influera deras 

beslut. 

  

När intervjuguiden är utformad föreslås att genomföra en test-intervju, en “pilot” (Silverman 

2013), därför genomfördes en pilot inför den första ordinarie intervjun och intervjuguiden 

korrigerades efter upptäckta brister. 
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3.2.3 Etiska överväganden 
Inom kvalitativ forskning är det oundvikligt att komma i kontakt med människor och med det 

följer även etiska ställningstaganden för utövare av kvalitativ metod (Silverman 2013). Av 

etiska skäl är det av vikt att respondenterna vid begäran får vara anonyma (Silverman 2013), 

de som begärt anonymitet har beviljats detta omgående. Förutom anonymitet lyfter Silverman 

(2013) även samtycke till deltagande, försäkran om att inte orsaka skada med studien och 

datainsamlingen samt skydd av den data de deltagande lämnar ifrån sig. I denna studie har 

respondenterna frivilligt deltagit och den personliga information de uppgivit finns endast att 

tillgå för studiens författare. För överskådlighet samt för att undvika att läsare med 

uteslutningsmetod kan ta reda på de anonyma respondenternas uppgifter har därmed samtliga 

respondenter förblivit anonyma.  

 

3.2.4 Operationalisering 
Under intervjuerna ställdes frågor som är teoretiskt förankrade och syftar till att besvara 

forskningsfrågan. Svaren som ges skall således kunna analyseras med hjälp av den 

analysmodell som framtagits utifrån studiens teoretiska förhållningssätt och syfte. Nedan 

operationaliseras de frågeområden som intervjuguiden består av. 

  

Inledningen syftar till att redogöra för respondenternas demografiska bakgrund, 

arbetslivserfarenhet, försäkra respondenterna om informationsskydd, anonymitet vid förfrågan 

samt klargöra begreppsanvändning i intervjun.  

  

Intervjun är därefter uppdelad i tre delar på ett strategiskt sätt för att inte färga respondenternas 

svar genom att avslöja de identifierade faktorerna. Del ett består av öppna frågor, del två av 

konkreta frågor och del tre av värdering och prioritering av erfarenheterna. 

  

Del 1: Första delen består av öppna frågor, för att skapa ett klimat där respondenten själv får 

diskutera fritt, använda egna termer och begrepp och uttrycka sig utan studiens frågeställning i 

åtanke, i enlighet med vad Yin (2016) och Silverman (2013) föreslår. Frågeområden som här 

berörs är vilka faktorer som intresserar och påverkar rekryterarens beslut i allmänhet. 

  

Del 2: I intervjuns andra del konkretiseras frågorna till att specifikt behandla de faktorer som 

studien identifierat och ämnar analysera. Här ställs även följdfrågor utifrån de svar som 

framkommer. I denna del konkretiseras erfarenheterna utifrån forskningsfrågan och syftet och 

respondenten får ta ställning till, och diskutera kring, de olika erfarenheterna var för sig. 

Frågorna är även formulerade för att ta reda på rekryterarens upplevda frihet i beslutsprocessen 

samt rekryteringsprocessens standardisering. 

  

Del 3: Slutligen utförs en numerisk värdering och prioritering av de fem identifierade 

erfarenheterna; akademiska prestationer, ideella engagemang, relevant arbetslivserfarenhet, 

utbytesstudier och nätverkande. Denna del syftar till att skapa ytterligare förståelse för 

rekryterarens preferensordning, både när erfarenheterna ställs mot varandra och när de enskilt 

värderas.  

  

Fråga 1 & 17, öppna frågor: Dessa frågor ställdes i början respektive slutet av intervjun för att 

inledningsvis få en uppfattning om rekryterarens egna preferenser och avslutningsvis för att 

öppna för kompletterande förslag från rekryteraren kring eventuella faktorer som inte 

diskuterats under intervjun.  
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Fråga 2–5, 8–12 & 15–16, erfarenheter: Dessa frågor behandlar faktorn erfarenheter och 

försöker få svar på hur rekryteraren utför en konsekvensvärdering av de alternativ som 

presenterats.  

  

Fråga 6–7 & 13–14, formell och informell struktur: Dessa frågor behandlar faktorerna krav 

från professionen och organisatoriska strukturer och försöker få svar på om det finns några 

formella och informella strukturer som påverkar beslutet.  

 

3.3 Urval 
Vid kvalitativa studier kan forskarna välja ett målmedvetet urval, genom att med noggrannhet 

identifiera och välja ett färre antal individer och företag, men som är relevanta för studien 

(Silverman 2013). Ytterligare en metod för urval är bekvämlighetsurval, vilket är vanligt i 

mindre omfattande projekt, då forskaren helt enkelt väljer respondenter som finns nära tillhands 

(Denscombe 2014). Urvalet för studien är ett målmedvetet bekvämlighetsurval, där företag och 

respondenter med noggrannhet valts ut för studiens syfte, i den nära geografiska omgivningen. 

 

3.3.1 Undersökningsobjekt  
Undersökningsobjektet består i revisionsbyråer. Dessa är samtliga globala aktörer med mellan 

24 och 100 kontor i olika städer i Sverige. De fyra revisionsbyråerna som undersöks är; Ernst 

& Young, KPMG, PwC och Grant Thornton. I undersökningen utgår vi från rekryterarens 

perspektiv i rekryteringsbeslutet. 

  

3.3.2 Respondenter 
Urvalet har skett genom identifiering av de personer som tar rekryteringsbeslut. I denna studie 

är det rekryterare, anställda med personalansvar samt kontors- eller gruppchefer. Enligt Ahrne 

och Svensson (2015) görs urvalet enklast med stöd i den forskningsfråga studien grundas i, 

vilket i aktuell studie leder till en naturlig slutsats i att intervjua personer som är delaktiga i 

rekryteringen av nyexaminerade ekonomistudenter. Det antal respondenter som intervjuas väljs 

utifrån att kunna bidra med en representativ bild, Ahrne och Svensson (2015) menar att antalet 

kan variera men bör stiga till den grad då mönster kan identifieras. Till intervjuerna har sex 

respondenter valts ut, av dessa har fem sin placeringsort i Örebro och en på en nationell 

rekryteringsenhet.  

 

3.4 Analysmetod 
Det finns enligt Ahrne och Svensson (2015) två sätt att förhålla sig till teori i analysen, ett vad 

de kallar “fördomsfritt” perspektiv och ett perspektiv där utgångspunkten är en eller flera 

specifika teorier. Det som motiverar valet av förhållningssätt till teorin är forskningsfrågan samt 

fokus och ambition med studien. Oavsett val handlar det om att genom teoretiska begrepp och 

perspektiv tolka data. I det förstnämnda förhållningssättet åsidosätts teorin till viss del och det 

sker en mer öppen och fördomsfri analys av data för att forskaren på så sätt skall kunna 

identifiera och utveckla begrepp, resonemang och teman.  

  

Det andra perspektivet är således en form av motsats, det vill säga där en eller flera teorier med 

innehållande förklaringsmodeller kring mekanismer och fenomen, appliceras, för att förklara 

insamlade data och skapa djupare förståelse kring studerat det studerade fenomenet (Ahrne & 

Svensson 2015).  
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I denna studie kommer den sistnämnda metoden tillämpas. Med hjälp av en referensram och 

analysmodell grundad i beslutsteori, professionsteori, nyinstitutionell teori samt teori kring 

identifierade erfarenheter, analyseras insamlade data.  

 

3.5 Metoddiskussion 
Ambitionen var att ha ett större urval av respondenter för att öka resultatets reliabilitet då funna 

mönster blir mer tillförlitliga (Ahrne & Svensson 2015). Målet var tolv intervjuer, det vill säga 

tre intervjuer på varje revisionsbyrå, men faktumet att det under studiens förfarande var 

rapportperiod för många företag (då revisionsbyråerna har högst arbetsbelastning) försvårade 

tillgången till respondenter. 

 

3.5.1 Kritik av metodval 
Viss forskning säger att kvalitativ metod inte skall användas då “faktorer” undersöks. Däremot 

hävdar Silverman (2013) även att man vid kvalitativ metod skall kunna ställa frågan “vad är 

det som händer här?”. På så sätt kan man använda sig av strategier som undersöker vad, hur 

och när ett fenomen uppstår (Silverman 2013). Denna studie har för intention att göra detta då 

syftet är att identifiera vad (vilka) för faktorer rekryterare influeras av, hur beslut influeras, när 

rekryterare i revisionsbranschen rekryterar nyexaminerade studenter.  

  

En kvantitativ metod hade med största sannolikhet lett till ett större urval och därmed en större 

tillförlitlighet statistiskt sett (Ahrne & Svensson 2015). Kwok et al. (2011) belyser även i sin 

studie, som nämnt, att de ur kvantitativa och kvalitativa data kan utläsa olika saker (exempelvis; 

ideella engagemang rankades lågt av majoriteten rent numeriskt, men i den kvalitativa analysen 

av intervjusvaren framkommer att om studenten kan påvisa att ett ideellt engagemang lett till 

färdigheter inom ledarskap så får denna erfarenhet en större påverkan på rekryteringsbeslutet). 

Metodvalet kan således ligga till grund för de resultat som presenteras i denna studie. 

  

Beroende på om man som intervjuare använder positivt eller negativt laddade ord eller 

meningsuppbyggnad kommer man få olika svar av respondenter som verkar föredra att bekräfta 

istället för att neka (Weems, Onwuegbuzie, Schreiber & Eggers 2003). Med anledning av detta 

kan svar framstå som mer positiva och tolkningen av resultatet görs därför med viss försiktighet. 

 

3.5.2 Kritik av teorival 
Viss teori i denna studie kan ses som föråldrad, även om den fortfarande tolkas som aktuell då 

det i gällande fall antingen är framstående forskare inom ämnet som står bakom denna litteratur 

eller så anses resultaten av forskningen fortfarande aktuell då den refereras till av modern 

forskning.  

  

Utformningen av den teoretiska referensramen samt bearbetning av tidigare forskning kunde 

sett annorlunda ut och därmed gett andra förklaringar och en annan typ av förståelse eftersom 

studien då varit sprungen och analyserad ur andra perspektiv. Hade exempelvis personlighetens 

inverkan på beslut undersökts kunde man argumenterat för att använda teori som har ett mer 

socialpsykologiskt perspektiv. Ett annat alternativ utifrån stundande forskningsfråga vore att 

tillämpa endast en teori för att avgränsa sig rent teoretiskt och på så sätt skapa en djupare 

förståelse inom det valda teoretiska området. Alternativt, tillämpa exempelvis teorier inom 

marknadsföring, såsom employer branding eller varumärkesteori för att titta på vad som skapar 

värde för ett företag ur ett annat perspektiv.  
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3.5.3 Tillförlitlighet och relevans 
Studien ökar sin trovärdighet genom transparens och triangulering, detta menar Ahrne och 

Svensson (2015) är en viktig del i kvalitativ forskning. Det förstnämnda innebär att 

genomförligt förklara de steg som gås igenom för att på så sätt göra texten möjlig att både 

diskutera och kritisera. Triangulering innebär att använda sig av fler metoder, teorier och data 

för att förklara en verklighet (Ahrne & Svensson 2015), i denna studie används flera teoretiska 

grepp och olika typer av data.  

  

Denna studie har urval av respondenter inom en geografiskt begränsad region vilket innebär att 

arbetsklimat och struktur kan skilja sig från andra regioner. Det finns enligt Ahrne och Svensson 

(2015) skäl till att göra ett urval som inte endast är lokalt förankrat eftersom att studier i en 

separat miljö kan ge missvisande resultat som beror på ett specifikt arbetsklimat eller en kultur 

(Ahrne och Svensson 2015). Fem av sex respondenter har sin anställning i Örebro, som 

definieras som en större stad i Sverige (SKL 2017). Studiens resultat är med tanke på kvalitativ 

metod med ett urval på sex respondenter eventuellt inte generaliserbart och eventuellt inte heller 

applicerbart utanför undersökt område både geografiskt och branschmässigt. Syftet med studien 

är inte att framhäva en kategorisk sanning för alla liknande fall, utan att identifiera och analysera 

utifrån de förutsättningar som ges och på så sätt bidra med kunskap kring hur verkligheten kan 

se ut. 
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4. Empiri  
I detta avsnitt presenteras insamlad empiri utifrån sex intervjuer med anställda inblandade i 

rekryteringsprocessen hos de undersökta företagen. Intervjuerna sammanfattas och citat som är 

exempel på tydliga ställningstaganden väljs ut för att presentera svar i sin exakthet. 

Respondenterna arbetar på någon av de fyra revisionsbyråer Ernst & Young, KPMG, PwC och 

Grant Thornton. Respondenterna benämns med siffrorna 1, 2, 3, 4, 5, 6, för att skydda de 

respondenter som vill vara anonyma. Även sekundärdata beskrivs nedan, i de fall det inhämtats. 

 

Fyra av sex respondenter (1, 2, 5, 6) arbetar som auktoriserade revisorer. En (4) arbetar som 

ansvarig på redovisningsavdelning inklusive rekrytering och anger att denne ändå kan tala för 

rekryteringsprocessen för revision. Den sjätte respondenten (3) är istället vikarierande 

rekryteringsansvarig, med yttersta ansvaret för rekrytering. Samma respondent är placerad på 

ett nationellt rekryteringskontor medan övriga fem (1, 2, 4, 5, 6) är anställda på kontor i Örebro 

och rekryterar enbart till dessa lokala kontor, dessa respondenter (1, 2, 4, 5, 6) har studerat 

ekonomi vid Örebro universitet medan respondent 3 har en utbildningsbakgrund inom 

personalvetenskap från annat universitet i Sverige. Respondenterna tillhör fyra olika 

revisionsbyråer, men nämnvärt är att vissa respondenter är anställda på samma företag. Detta 

gäller respondent 1 och 3 respektive 2 och 6.  

 

4.1 Beslutsfattande 
Respondenterna har alla en roll som innebär mycket ansvar i beslutsprocessen kring rekrytering, 

samtliga uttrycker att de har stora befogenheter att fatta egna beslut.  

  

Respondenterna beskriver i olika utsträckning hur deras rekryteringsprocess ser ut, respondent 

1 förklarar exempelvis att denne gör ett urval som leder till ett antal intervjuer med 

respondenten själv och kontorschefen, för att sedan välja ut ett fåtal som skickas till HR-

avdelningen (Human Resources) där tester utförs. HR-avdelningen är specialister på 

personlighet- och kunskapstester (vilka är standardiserade) medan respondenten själv 

tillsammans med kontorschefen har koll på vad deras grupp behöver.  

  

“Vi vet vad vår grupp behöver och HR-avdelningen är specialister på den andra biten, 

personlighetstester och kunskapstester.” (1) 

 

Respondent 4 berättar att HR-avdelningen gör urval från ansökningar som inkommer i dess 

ansökningspool, där lästa kurser kontrolleras och för att sedan skicka ut ett kapacitetstest till de 

intressanta kandidaterna. Resultaten från testerna stäms sedan av med respondenten själv och 

denna väljer vilka som tas in på intervju. Respondenten berättar om befogenhet att själv välja 

intressanta kandidater utifrån urvalet, med att dennes utvärdering ofta överensstämmer med 

HR-avdelningens.  

  

Två av respondenterna, från samma företag (2, 6), anger att de fattar sitt beslut endast utifrån 

urval och intervjuer. En av dessa (6) menar att vissa tester kan vara överflödiga och rent av 

missvisande eftersom man kan missa en potentiellt duktig kandidat eftersom denne saknar 

förkunskaper som krävs för att göra ett framgångsrikt kunskapstest, och att man oavsett ger 

studenten rätt utbildning vid anställning.  

  

Innan och när respondenterna skall ta ett rekryteringsbeslut strävar de efter att skapa sig en 

helhetsbild av vem de har framför sig för att på så sätt kunna göra en helhetsbedömning. 

Återkommande ord som används av samtliga respondenter för att beskriva vad som bidrar till 
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helhetsbedömningen av individen är dess; personlighet, erfarenheter, ambition, potential, 

fritidsintressen och förmåga att passa in i gruppen.  

  

“Alla erfarenheter är bra erfarenheter!” (6) 

 

“Vi ser det här som ett lärlingsyrke, vi anställer mycket på potential.” (3) 

  

Två respondenter (2, 6) tydliggör tidigt att de svarar utifrån sina individuella preferenser och 

att de är medvetna om att andra personer inom samma företag eventuellt skulle svara 

annorlunda utifrån andra grunder och preferenser.  

 

4.2 Erfarenheter 
Akademiska prestationer associeras av respondenterna med studenternas betyg. Fyra 

respondenter (2, 3, 5, 6) säger att de både tar in och kollar upp betygen och även vilka kurser 

som innefattas i studentens examen. Respondent 1 och 4 som inte direkt medger att de tar in 

och kollar upp betygen säger däremot att om det står och väger mellan två kandidater kan 

akademiska prestationer kollas upp och påverka beslutet. Respondent 5 och 6 menar även de 

att betygen kan ha en påverkan om de har två likvärdiga kandidater, de menar också tillsammans 

med respondent 2 att akademiska prestationer visar att man har rätt teoretisk kunskap och kan 

ta in kunskap, vilket är viktigt då revisionsbyråer är kunskapsföretag. Respondent 2 anser inte 

att betyg har en avgörande roll, men om en kandidat har presterat sämre betygsmässigt vill de 

undersöka orsaken till detta och om det kan förklaras, eller har kompletterats med andra 

värdeskapande aktiviteter. Respondent 3 menar att bra akademiska prestationer visar på att man 

är ambitiös, att man kan leverera resultat och att det därför är en konkurrensfaktor. 

  

“Vi väljer inte bort en som har lite sämre betyg.” (5) 

 

“Vi tittar på alla typer av engagemang, hellre att de har engagerat sig än har VG rakt 

igenom.” (6) 

 

Samtliga respondenter anser att ideellt engagemang ökar chansen till anställning hos dem. Det 

som anses värdefullt med ideellt engagemang är det visar på ett driv, att man vill någonting 

mer, lära sig nya saker och vill framåt. Respondent 1, 3 och 4 menar att det visar på viljan och 

förmågan att investera sin tid i att göra något utöver studierna. Fyra respondenter (1, 3, 4, 6) 

har en bild av att engagemang är sociala och leder till att studenten lär sig möta och knyta 

kontakter. Respondent 4 och 6 anser att engagemang kan utveckla ledaregenskaper och visar 

att man vill ha en ledarroll. 

  

“Du kanske har varit engagerad i en studentsektion och lett ett projekt där du fått med dig 

ledaregenskaper.” (6) 

 

“Man blir van att kommunicera, ta ansvar, rapportera och ha kontakter, det handlar om 

livserfarenhet egentligen.” (1) 

  

När respondenterna får prata öppet kring vilka faktorer som influerar dess rekryteringsbeslut 

framkommer att samtliga respondenter anser att rekryten inte behöver ha någon tidigare 

erfarenhet inom revision och att de vill ha och har goda möjligheter att forma den de rekryterar 

med de interna verktygen för utbildning. Samtliga respondenter anser att det är viktigt att ha 

haft ett arbete, däremot är den generella uppfattningen att det inte är ett krav att arbetet förlagts 

inom ekonomibranschen. Exempel på arbetslivserfarenhet som enligt respondenterna anses 
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värdefull är yrken som innehåller kundkontakt, service, arbete under tidspress, problemlösning 

och ledarskap. Exempel på branscher som nämns i samband med dessa resonemang är 

detaljhandel och snabbmatskedjor. Tre (2, 3, 4) av respondenterna menar att steget från 

studierna till arbetslivet kan vara stort och att det är ett annat sätt att arbeta i verkligheten. Därför 

bidrar arbetslivserfarenhet med förberedande kvaliteter som rekryterarna ser som värdefulla. 

Relevant arbetslivserfarenhet anses meriterande men respondenterna har olika uppfattningar 

om vad som anses vara relevant, den anledning som anges är svårigheten i att skaffa denna typ 

av erfarenhet inom revision som student då det finns specifika krav, däribland kandidatexamen, 

för att bli revisor. Det som nämns, som anses vara relevant, är emellertid att ha någon form av 

ekonomisk bakgrund samt arbeten inom bokföring, redovisning eller bank. Det som vidare 

framkom i respondenternas resonemang vid värdering och prioritering av erfarenheterna var att 

om de tilläts bedöma generell arbetslivserfarenhet istället för relevant arbetslivserfarenhet 

värderades den förstnämnda högre.  

  

“Vi har noll förväntningar i att man ska kunna revision.” (3) 

 

“Arbetslivserfarenhet i sig är meriterande, man lär sig alltid någonting som man på något 

sätt kan applicera hos oss.” (6) 

  

Samtliga byråer är globala aktörer som bedriver internationell verksamhet men på frågan om 

man rekryterar för internationell konkurrenskraftighet svarar respondenterna att man på lokal 

nivå inte har det behovet på grund av att de i huvudsak arbetar med nationella affärer, varpå 

utbytesstudier inte anses meriterande i den meningen. Samtliga respondenter ställer sig 

positivt till erfarenheter av utbytesstudier, de beskriver fördelar som språkkunskaper, 

erfarenhet av en ny kultur och att “stå på egna ben”. Tre respondenter (2, 4, 6) svarar att 

utbytesstudierna är meriterande i den mening att det skiljer studenten från mängden och att 

det bidrar med en erfarenhet extra i helheten. Respondent 3, 4 och 6 menar att utbytesstudier 

visar att man kan stå på egna ben och ta hand om sig själv, vilket ses som värdefullt eftersom 

det utvecklar individen i sociala sammanhang. Respondenterna (1, 3, 5) uttrycker i olika ord 

att det kan finnas ett värde i att lära sig ett nytt språk och en ny kultur och att dessa 

erfarenheter sen kan komma till nytta för organisationen.  

  

“Det är ju många som pluggar ekonomi, så det visar att man vill skilja sig från mängden.” (2) 

 

“Man kan samla erfarenheter och ta med sig in i organisationen.” (5) 

 

Samtliga respondenter gör det tydligt, när de får frågan, att man har ett försprång gentemot 

andra och att man har nytta av att på något sätt ha kommit i kontakt med rekryteraren eller 

företaget innan rekryteringsprocessen. Alla sex respondenter anger i samband med detta att de 

medverkar i olika evenemang för att komma i kontakt med studenter, exempel på dessa är 

arbetsmarknadsmässor, studentkvällar på respektive kontor och de kontaktytor som 

universitetet erbjuder. Fem av sex (1, 3, 4, 5, 6) är i direkt personlig kontakt med studenterna 

vid dessa tillfällen, i olika utsträckning. I vissa fall (1, 2, 5) har man dedikerade 

studentansvariga som står för planeringen av kontakten mot studenterna. Att nätverkande skulle 

öka chansen för anställning är alla respondenter eniga om, de nämner att om en student har visat 

upp sig och nätverkat med företaget så kan man på så sätt ha ett försprång både i urval (CV & 

personligt brev), under intervjun och till att bli anställd. Den andra aspekten av detta är 

fallenheten och förmågan för att nätverka, respondenterna menar att revisionsyrket har ett 

behov av goda kundkontakter och att studenter som har övat sig i detta på så sätt kan bli 

värdefulla för företaget. Den tredje aspekten som belyses är möjligheten att föra med sig ett 
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lokalt nätverk in i företaget, och på så sätt skapa nytta i framtiden, detta meddelar fyra av 

respondenterna (1, 2, 3, 5). Samtliga är dock av åsikten att man ändå kan bygga sitt nätverk när 

man väl börjat arbeta.  

 

“Nätverkande är A & O!” (1) 

 

“Om man gjort ett positivt intryck så känner vi igen dem när de söker och har det då ett lite 

svagare CV eller personligt brev så kan man ha fördel ändå” (6) 

 

4.2.1 Värdering och prioritering 
I slutet av varje intervju ombads respondenterna att först värdera varje enskild erfarenhets 

influens på rekryteringsbeslutet var för sig, på en tiogradig skala. Sedan ombads de att prioritera 

dessa från minst till mest influens på dess beslut. Resultatet sammanställdes sedan för att se hur 

erfarenheterna värderades respektive prioriterades totalt sett när samtliga respondenternas svar 

vägts in. Detta grepp används för att konkretisera och illustrera vilka erfarenheter som verkar 

nyttomaximera utifrån rekryterarens preferenser, samt för att se om vi kunde utläsa några 

motsägelser i numeriska och kvalitativa data. De sammanställda resultaten presenteras i tabell 

1 och diagram 1.  

  
Tabell 1. Värdering och prioritering av erfarenheter 

Erfarenhet Värdering (snitt) Prioritering 

Nätverkande 7,5 1 

Ideella engagemang 7,5 2 

Akademiska prestationer 6 3 

Relevant arbetslivserfarenhet 6,2 4 

Utbytesstudier 5,3 5 

 

  

 
Diagram 1. Polärdiagram, värdering av erfarenheter 
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I samband med att respondenterna utförde värderingen och prioriteringen ombads de att 

resonera kring beslutet. Två saker framkom kring relevant arbetslivserfarenhet och akademiska 

prestationer som inte kan utläsas av tabellen. 

  

Ett; arbetslivserfarenhet, i någon form, var enligt samtliga respondenter viktigare än att 

studenten hade relevant arbetslivserfarenhet, det vill säga att generell arbetslivserfarenhet 

värderades högre än relevant arbetslivserfarenhet i resonemanget.  

  

“Det är inte så viktigt vad man har gjort, utan att man har gjort någonting.” (2) 

 

“Relevant arbetslivserfarenhet får 3/10. Men arbetslivserfarenhet, dvs. om man har arbetat 

och fått goda omdömen får det 9/10, men relevant just inom ekonomi får 3/10.” (4) 

  

Två; akademiska prestationer blir i flera fall (1, 3, 4, 5, 6) relativt lågt värderade, men i 

resonemanget kring varför så förklarar respondenterna att betyget framförallt blir relevant då 

det står och väger mellan två likvärdiga kandidater eller om studenten har “jättefina betyg”, två 

respondenter (1, 4) ändrade även under resonemangets gång från en lägre till en högre 

värdering.  

  

“Jättefina betyg värderas högt, men annars spelar det ingen större roll.” (3) 

 

“I arbetslivet gör det ingenting att ha bra betyg, de krävs egentligen bara rätt kurser för att få 

komma till intervju.” (4) 

 

4.3 Revisionsprofessionen  
Ola Nilsson, universitetsadjunkt och lektor vid Linnéuniversitetet har studerat 

revisionsprofessionen och skriver att revisionen som yrke präglas av lagar, regler, 

standardisering och formalisering. I studien framkommer att investerare värdesätter revisorns 

etik och moral före kompetens samt att förtroendet till revisorn ligger i systemet och i att 

revisorn gör sitt bästa och inte handlar i egenintresse (Nilsson 2016).  

  

“Förklaringen landar i att systemet är centralt och den enskilda revisorn sekundär...” 
(Nilsson 2016) 

  

Kvalitetssäkring av revision är lagstadgat av EU, denna lagstiftning sätter kraven för hur 

kvalitetskontroller av revisionsverksamhet skall bedrivas. Föreningen Auktoriserade Revisorer 

(FAR) är en av de tillsynsmyndighet som bedriver denna typ av verksamhet i Sverige (FAR 

2017). EU-lagstiftningen kräver att dess medlemsstater bedriver revision i enlighet med 

internationella revisionsstandarder som ISA (International Standards on Auditing), 

International Standard on Quality Control (ISQC 1, International Auditing och Assurance 

Standards Board (IAASB), dessa standarder skall kunna tillämpas av alla företag i olika 

storlekar. För att revision skall hålla hög kvalitet har dessa externa kvalitetskontroller en kritisk 

funktion för yrket som sådant och för dess intressenter, såsom kreditgivare, aktieägare och 

investerare. Kvalitetssäkringssystemen bör därför enligt EU-lagstiftningen även vara 

oberoende och objektiv (2014/56/EU). 

  

Helena Adrian, auktoriserad revisor på Adrian & Partners, hävdar att hon enligt erfarenheter 

från bland annat konferensen The International Auditing and Assurance Standards Board 

(IAASB:s) Small and Medium Practices (SMP) Working Conference förstått att svenska 
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revisorer saknar kunskaper inom revision och revisionens standarder (International Standards 

on Auditing, ISA) när det kommer ut i arbetslivet. Medan nyexaminerade studenter från länder 

som Spanien, England och Belgien har goda kunskaper inom dessa områden redan vid examen 

och därför har lättare när de kommer ut i arbetslivet. Konsekvensen av detta menar Adrian även 

blir att revisionsbyråerna tvingas utbilda de nyexaminerade studenterna från grunden (Adrian 

2017). 

  

“Rent krasst kan man säga att de nyutexaminerade saknar förmåga att utföra självständigt 

granskningsarbete när de avslutat sin utbildning och börjar på byrå” 
(Adrian 2017) 

  

För att bli auktoriserad revisor krävs både praktisk och teoretisk utbildning. Ett krav är en 

kandidatexamen i ekonomi från universitet eller högskola som följs upp med tre års kvalificerad 

praktik och revisorsexamen hos Revisorsinspektionen (RI). Exakt vilka kurser som krävs 

regleras i revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1). Den praktiska 

utbildningen förläggs sedan antingen på byrån där studenten blir anställd, hos andra 

kvalificerade utbildningsarrangörer eller hos FAR, även detta är reglerat i RNFS 1996:1.  

  

När diskussion förs kring standardisering och formalisering i revisionsbranschen i allmänhet 

nämner respondenterna att de lyder under de generella regelverk som professionen styrs av. De 

anser att de är mycket styrda som företag inom revisionsprofessionen. Respondenterna ger även 

exempel på lagstiftningar och regelverk, såsom ISA och FARs etiska regler, som styr 

revisionen, processer och beslut. Under intervjuer framkommer emellertid att de anser sig ha 

stora friheter till att besluta vem som skall anställas, även om rekryteringsprocessen är mer eller 

mindre standardiserad i sig. De ser “rätt kurser” som ett krav för anställning, trots det nämner 

fem (1, 2, 4, 5, 6) av dem att man kan bli anställd ändå och att det är möjligt att komplettera 

med någon enstaka kurs i efterhand.  

  

“Jag kan anställa vem jag vill, jag ansvarar för alla steg och alla beslut” (3) 

 

“Man måste hålla sig inom ramarna.” (4) 

  

Respondent 2 och 6 tillägger även att deras företags rekryteringsprocess inte är speciellt 

standardiserad, utan att de anpassar den från fall till fall. Respondent 1 och 3 däremot medger 

att de inom företaget följer en standardprocess och upplever därmed att rekryteringsprocessen 

i företaget är standardiserad.  

  

På frågan om man utöver ansökan och intervjuer genomför tester svarar fem (1, 2, 3, 4, 5) 

respondenter att de använder sig av någon form av kunskap-, kapacitet-, färdighet-, och/eller 

personlighetstest för att komplettera ansökan och bidra med information inför beslut. 

  

“Alla är anställda efter samma kriterier!” (3) 

 

Respondenterna är medvetna om att likheter mellan de själva och studenten kan påverka 

beslutet. De uttrycker en uppfattning om att människor i allmänhet föredrar att omge sig med 

individer med liknande värderingar. Respondent 2 och 5 nämner att det är “en känsla som 

infinner sig” och “något som är svårt att sätta fingret på”. Samtliga respondenter svarar 

emellertid att de aktivt strävar efter att vara så objektiva som möjligt när de fattar sina beslut 

och på så sätt minska risken att likheter i värderingar, normer, intressen, med mera påverkar 

beslutet.  
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“Det är en utmaning vid rekryteringen att inte lägga in personliga värderingar.” (2) 

  

“Personliga likheter kanske inte påverkar beslutet, men man måste ha rätt värderingar och 

samma inställning som företaget.” (3) 

 

“Det är en klassisk intervjufälla.” (3) 

  

Under intervjuerna nämns vissa återkommande faktorer, utöver de undersökta, som rekryterare 

anser värdefulla. Dessutom ombads respondenterna i slutet av varje intervju att uppge om det 

fanns någon eller några faktorer som inte nämnts under intervjun som har någon påverkan på 

dess beslut.  

  

Det som av samtliga respondenter nämns vid upprepade tillfällen som en viktig faktor är den 

sökandes personlighet, de menar att man låter personligheten påverka mellan 50 och 80 procent 

av beslutsunderlaget och undersökta erfarenheter ligger till grund för resterande del, detta vägs 

sedan samman till en helhetsbedömning. Tre respondenter (1, 2, 6) nämner i sammanhanget att 

de personliga egenskaper man eftersöker kan utvecklas av, och påvisas genom, de erfarenheter 

som diskuterats i intervjun.  

 

“Det universitet kan göra är att erbjuda de delar som utvecklar personligheten.” (1) 

 

“Studenten kan lära sig delar av helheten genom olika engagemang” (6) 
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5. Analys  

5.1 Beslutsfattande 
Preferensordningen är transitiv enligt teorin om den rationella människan (Lindkvist et al. 

2014), detta ifrågasätts inom teorin om begränsad rationalitet (Simon 2000) och även i denna 

studie. När den kvalitativa och kvantitativa datan (intervjusvar kontra numerisk värdering och 

prioritering) ställs mot varandra återfinns en inkonsekvens i respondenternas resonemang. Vi 

kan se att trots att nätverkande och ideellt engagemang prioriterades som nummer ett respektive 

två, värderades de exakt lika i snitt. Vi kan även se att akademiska prestationer och relevant 

arbetslivserfarenhet i relation till varandra prioriteras som nummer tre respektive nummer fyra 

i rangordningen av erfarenheterna, medan när dessa skall värderas enskilt får akademiska 

prestationer ett lägre snittbetyg än relevant arbetslivserfarenhet, det vill säga 

preferensordningen är enligt denna studies resultat inte transitiv som den rationella 

beslutsmodellen föreslår (Lindkvist et al. 2014). Därmed finner vi stöd för begränsad 

rationalitet hos beslutsfattare, i likhet med Simon (2000).  

 

Respondent 2 och 6, som är anställda hos samma företag, beskriver rekryteringsprocessen som 

enkel och inte särskilt standardiserad och kan därmed antas tillhöra en organisation med från 

varandra löst kopplade formella och informella strukturer, vilket enligt Weick (1976) är 

motpolen till standardisering. I sådana organisationer finns större friheter till egna beslut och 

den enskilda individens roll får större betydelse (Weick 1976), vilket även talar för 

respondenternas upplevda frihet till egna beslut. Samma respondenter visar tydlig medvetenhet 

kring att andra rekryterares (inom organisationen) preferenser kan skilja sig från deras, vilket 

vidare argumenterar för den löst kopplade organisationsstrukturen där Weick (1976) menar att 

organisationens värderingar inte helt styr individers personliga preferenser. Hos företaget som 

respondent 2 och 6 tillhör verkar således den informella strukturen influera beslutsfattandet i 

stor utsträckning. 

 

Respondent 1 och 3 tillhör däremot ett företag där rekryteringsprocessen är mer standardiserad 

och informationsinhämtningen är viktig, vilket i detta sammanhang tyder på en hårdare 

koppling mellan formell och informell struktur samt högre grad av isomorfism inom företaget. 

Därför likformar organisationens normer och värderingar dess individer och indirekt 

rekryteringsbeslutet i högre utsträckning än för det företag som respondent 2 och 6 tillhör. 

Respondent 1, 3, 4 och 5 ger ett intryck av att tillhöra organisationer under stark organisatorisk 

kontroll och med standardiserade processer. Frostenson (2015) menar att isomorfism innebär 

formalisering av normer i den absoluta omgivningen, vi kan i likhet med denna syn se tendenser 

till att dessa företag är präglade av ett isomorfistiskt organisationsfält. Att ha en stark formell 

struktur lämnar lite utrymme åt egna beslut och informella processer, detta innebär för studien 

att de krav som formar den formella strukturen också influerar beslutet i högre utsträckning. De 

preferenser som värderar vilka erfarenheter som anses värdefulla, bör därför följa denna 

isomorfism. Trots detta värderas inte akademiska prestationer, som av respondenterna anses 

vara ett formellt krav, särskilt högt, vilket indikerar att de formella strukturerna eventuellt inte 

har så stor influens i beslutsfattandet. Det kan dock här framhållas att operationaliseringen av 

vald metod inte kunnat ge tydliga svar på den formella strukturens roll i beslutet, varpå det är 

problematiskt att analysera en bristande empiri.  

  

Samtliga respondenter visar stort engagemang kring rekryteringsprocessen och framstår som 

måna om att rätt beslut fattas, detta motiveras bland annat med att det är dyrt att göra en 

felrekrytering. Lepak och Snell (1999) diskuterar transaktionskostnader i 

rekryteringssammanhang, medan Hartog (2000) syftar på kostnader till följd av beslut som 
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grundas i informationsassymmetri. Detta stödjer rationaliteten i att vilja tillgodogöra sig all 

tillgänglig information kring rekryten. En rekrytering kan även anses vara en investering i 

företagets framtida värdeskapande för företagets kunder (Lepak och Snell 1999). Enligt Biela 

(2012) kan standardiserade och utvecklade informationssystem hjälpa beslutsfattaren att 

minska risken för suboptimala beslut. De standardiserade rekryteringsprocesserna i form av 

intervju samt kompetens- och personlighetstester bör därför öka sannolikheten för ett rationellt 

beslut eftersom beslutfattaren minskar risken genom hög informationstillgång, i enlighet med 

vad Gabay-Egozi et al. (2009) framhåller. Därför bör även all typ av information som bidrar till 

en helhetsbedömning av den nyexaminerade studenten influera det beslut som tas, oavsett om 

det är studentens erfarenheter, värderingar eller uppfyllnad av formella krav. Detta ligger i linje 

med vad Rubin et al. (2002) och Kwok et al. (2011) hävdar, det vill säga att rekryterare bedömer 

helheten av en individ.  

 

5.2 Erfarenheter 
Till en början då respondenterna tilläts diskutera fritt kring vad de letar efter när de skall 

rekrytera nämns bland annat erfarenhet av utbytesstudier. När de sedan får en direkt fråga ifall 

utbytesstudier anses värdefullt är den generella uppfattningen även här att det är en erfarenhet 

som är meriterande. Vi kan däremot se att denna erfarenhet prioriteras samt värderas lägst totalt 

sett. Så, beroende på om vi tittar på den kvalitativa eller kvantitativa datan kan vi utläsa olika 

resultat. Den kvalitativa datan stödjer därmed Ahn (2011), Teichler (2004) och van Hoof & 

Verbeetens (2005) forskning som menar att utbytesstudier är meriterande. Den kvantitativa 

datan däremot, inklusive respondenternas muntliga resonemang i samband med värdering och 

prioritering, indikerar att utbytesstudier inte har någon större influens på beslutet, vilket 

motsäger samma forskning. 

  

Fyra respondenter framhåller att akademiska prestationer inte nödvändigtvis är en avgörande 

faktor i rekryteringen, men de menar likt Kuncel et al. (2004) att det kan visa på potential och 

att det är en indikator på individens prestationsförmåga. Samtidigt finns likheter med Lindberg 

(2003) och Cranmers (2006) resultat som antyder att de viktigaste erfarenheterna framförallt 

återfinns utanför den formella utbildningen. Rekryteraren som är beslutsfattare i sammanhanget 

bör enligt rationella teorier sträva efter att få tillgång till all möjlig information om den 

ansökande studenten (ex. Biela 2012, Gabay-Egozi et al. 2009). Registrerade betyg innehåller 

information om observerbara akademiska prestationer och bör därför teoretiskt sett influera, 

vad Biela (2012) kallar, ett optimalt beslut. Vi finner att respondenterna tillgodogör sig den 

tillgängliga informationen i detta avseende, som Biela (2012) och Gabay-Egozi et al. (2009) 

föreslår, men vi finner dock inget signifikant stöd för att den nyexaminerade studentens 

akademiska prestationer influerar rekryteringsbeslutet. 

  

Vidare ansågs det av respondenterna viktigt att kunna hantera flera åtaganden samtidigt, därför 

nämns framförallt ideella engagemang och arbetslivserfarenhet som attraktiva erfarenheter 

eftersom de kan visa både på en förmåga att strukturera sin vardag vid sidan av studierna 

samtidigt som det i regel bidrar till att utveckla bland annat studentens sociala kompetens och 

ledarskapskvaliteter. Dessa åsikter överensstämmer med Lau et al. (2013), Lindbergs (2003), 

Ivanova et al. (2017) och Rubin et al.’s (2002) forskning som menar på att praktisk erfarenhet 

i olika former antingen leder till, eller åtminstone förknippas med, bland annat 

ledarskapsförmågor och högre social kompetens. Vi finner i enlighet med detta motsägelser till 

Kwok et al.’s (2011) resultat som tyder på att ideella engagemang och andra fritidsaktiviteter 

inte influerar rekryteringsbeslut speciellt mycket. Motsägelsen ligger i att Kwok et al. (2011) 

vidare menar att ledarskapsförmåga och social kompetens värderas högt av rekryterare inom 

servicebranschen, förmågor som enligt Rubin et al. (2002) kan utvecklas genom just ideellt 
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engagemang. Detta kan eventuellt förklaras med att Kwok et al.’s (2011) kvantitativa data visar 

en liten influens på beslutet medan resonemang i den kvalitativa datan visar att om studenten 

kan visa på att engagemanget ökat dennes ledarskapsförmåga så värdesätts och influerar denna 

erfarenhet beslutet i en högre grad. Skillnaden vi kan se hos våra respondenter är att de 

förutsätter att sådana typer av kvaliteter följer med erfarenheten av ideellt engagemang, och 

därför har denna erfarenhet en tydlig influens på beslutet. En rationell beslutsfattare skulle 

enligt Biela (2012) i ett sådant läge tillgodogöra sig information kring om engagemanget 

faktiskt resulterat i önskade kvaliteter. Därför tyder respondenternas svar på att man inte följer 

den rationella beslutsmodellen fullt ut. 

  

När arbetslivserfarenhet diskuteras är uppfattningen hos majoriteten av respondenterna att det 

viktiga inte är att ha relevant erfarenhet, utan att ha någon form av arbetslivserfarenhet. Vad 

som ansågs relevant fanns det även delade meningar om. Vi finner här att respondenterna är 

aningen motsägelsefulla i sina resonemang. De nämner exempelvis att erfarenhet av ett säljyrke 

eller arbete under tidspress ses som meriterande, detta vill vi mena på är tydliga exempel på 

relevant arbetserfarenhet utifrån rekryterarens preferenser. Det verkar därmed som att 

respondenterna hade en förutfattad mening om vad vi som intervjuare ansåg vara relevant, det 

vill säga någon form av ekonomisk erfarenhet enligt vår tolkning. Intressant är även att 

respondenternas resonemang tyder på att generell arbetslivserfarenhet influerar beslutet i högre 

utsträckning än relevant arbetslivserfarenhet. Detta får oss att reflektera över vald metod och 

formulering av intervjufrågor eftersom de verkar ha påverkat resultatet av denna erfarenhets 

influens på beslut på ett oönskat sätt. Det är därför svårt att säga om dessa resultat är rättvisande. 

Tydligt är emellertid att respondenterna inte förväntar sig att en nyexaminerad student skall ha 

erfarenhet av revisionsarbete, detta kan bidra med en del av förklaringen till uppfattningen om 

att arbetslivserfarenhet inte behöver vara “relevant”. Samtliga respondenter är dock överens, 

precis som Cranmer (2006) och Lau et al. (2013) föreslår, att praktisk erfarenhet leder till 

kvaliteter som rekryterare eftersöker, det vill säga studentens arbetslivserfarenhet har en 

nämnvärd influens på rekryterarens beslut.  

  

Utbytesstudier både värderades och prioriterades som den erfarenheten med minst influens på 

rekryteringsbeslutet totalt sett. Tre av respondenterna såg dock vissa fördelar med erfarenhet 

av utbytesstudier, såsom språkkunskap, kulturell förståelse och social utveckling. Men det som 

framförallt nämns som värdefullt är erfarenheten av att stå på egna ben och klara sig själv i ett 

främmande land. Våra resultat föreslår därmed precis som Ahn (2011), Teichler (2004) och van 

Hoof & Verbeeten (2005) att utbytesstudier är meriterande, men dock av andra orsaker än de 

som dessa forskare framhåller. Det kan förmodligen, delvis, förklaras med att inget av kontoren 

i urvalet hade några internationella affärer. Enligt beslutsteorin skulle detta kunna förklaras som 

att det inte finns någon större nytta i att anställa någon med utlandserfarenheter om kontoret 

inte bedriver internationell affärsverksamhet. Värt att nämna kring denna erfarenhet, 

utbytesstudier, är att respondenterna använde olika ord och begrepp i sina resonemang som vi 

ibland upplevde som vaga, därför kan tolkningen av dessa eventuellt vara mindre pricksäker då 

snarlika formuleringar tolkats ha samma andemening. Kontentan är emellertid att även om 

utbytesstudier anses meriterande så verkar studentens eventuella utbytesstudieerfarenhet inte 

influera rekryteringsbeslutet nämnvärt. 

  

Nätverkande värderas och prioriteras högst av respondenterna, tillsammans med ideellt 

engagemang, men trots detta nämns inte nätverk som begrepp i den öppna diskussionen 

inledningsvis från någon av respondenterna. När konkreta frågor ställs kring nätverkande och 

om det anses värdefullt menar samtliga respondenter att denna faktor har en stor influens på 

beslutet. Nätverkandet är enligt respondenterna fördelaktigt i tre aspekter; som en ingång och 
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en första kontaktyta med det rekryterande företaget, det vill säga som en igenkänningsfaktor 

och bidragande faktor till en bild av studentens persona. Enligt den andra aspekten är det 

fördelaktigt att studenten har ett nätverk som kan leda till nya kunder för företaget. Den tredje 

aspekten är att nätverkande i sig visar på att man är utåtriktad och dessutom ökar studentens 

fallenhet för att knyta kontakter. Detta styrker den teori som bland andra Bloch (2011), 

Lindkvist et al. (2014) och Montgomery (1991) presenterar, det vill säga att ett utvecklat 

nätverk visar på social kompetens och leder till anställning i större utsträckning jämfört med en 

person som saknar detta. Vi finner dock inget stöd för att detta skulle ha att göra med antagandet 

om att en kompetent individ omger sig med andra kompetenta individer, som Bloch (2011) 

föreslår.  

  

De formella kraven inom revisionsprofessionen inkluderar bland annat formell utbildning enligt 

Noordegraaf (2007), men normen i företagen verkar snarare vara att det är viktigare att man 

som medarbetare besitter hög social kompetens. Denna argumentation grundar vi i att de 

erfarenheter som värderas högt även är de som på olika sätt indikerar att studenter har hög social 

kompetens, som blir ett samlingsbegrepp för de kvaliteter som återkommande nämns i 

resonemang kring dessa erfarenheter. Detta tolkas som att den informella strukturen, som består 

av normer och värderingar, influerar preferenserna hos rekryterare genom något slags 

informellt ramverk. Det förefaller rimligt att anta att de informella strukturerna är de som gör 

att nätverkande respektive ideella engagemang värderas högt, eftersom det inte finns några 

formella krav på dessa erfarenheter. 

 

5.3 Revisionsprofessionen  
Något som motsäger Noordegraafs (2007) forskning, som menar på att rekryteringar kräver 

formella kunskaper, är att vi finner respondenterna nästintill likgiltiga inför faktiska kunskaper 

inom revisionsyrket. Detta gäller till viss del både akademiska och arbetslivserfarenhetsmässiga 

prestationer, då de inte förväntar sig några förkunskaper av en nyexaminerad student, med 

argumentet att förkunskaper är svåra att insamla inom professionen. Bristen på intresse kring 

förkunskaper inom yrket motsäger även till viss del Lepak och Snells (1999) argumentation att 

rekryteringsbeslutet direkt bör bero av att rekryten besitter “rätt kvaliteter” för att på så sätt 

antingen minska transaktionskostnaderna eller öka nyttan för kunden, då detta enligt deras teori 

är de två sätten en individ kan bidra med nytta till företaget. En nyttomaximerande rekryterare 

enligt den rationella beslutsmodellen bör värdera eventuella förkunskaper högre än vad denna 

studies empiri föreslår.  

  

En respondent (3) har sin bakgrund och utbildning inom personalvetenskap och saknar 

yrkeserfarenhet från revisionsyrket, i motsats till övriga respondenter. Trots detta 

överensstämmer denne respondents svar med övriga på ett övertygande sätt, vilket verkar tyda 

på att även om denne egentligen står utanför professionen som sådan verkar branschen 

formaliseras på ett liknande sätt. Professionens krav verkar ligga som en grund, som ett 

formulering av antagningskriterier. Men den organisatoriska strukturens influenser som 

genomsyrar de enskilda företagen och den studerade branschen verkar således även påverka 

individer som inte arbetar som revisorer.  

  

Då respondenterna talar fritt om vilka faktorer de tittar på vid rekrytering nämns av samtliga; 

personlighet, erfarenheter, ambition, potential, fritidsintressen och förmåga att passa in i 

gruppen. Det verkar onekligen som att den professionelle skall passa in i organisationens 

sociala sfär och samhälle, som Noordegraaf (2007) framhåller och som Eriksson-Zetterquist et 

al. (2015) menar belönas man indirekt genom att efterlikna varandra. Respondenternas svar 

senare under intervjuerna stödjer till viss del detta antagande; då de säger att det är svårt att 
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bortse från att likheter i värderingar, normer, intressen, med mera påverkar beslutet, även om 

de aktivt försöker motverka detta.  

  

Det framkommer att den akademiska prestationen, det vill säga studentens betyg, värderas lågt 

och inte anses särskilt viktigt. Men samtidigt finns det utbildningskrav från professionen som 

behöver vara uppfyllda, detta ligger i linje med den likformning av professionen som enligt 

Noordegraaf (2007) sker på grund av formella krav på bland annat utbildning och utestängande 

av omvärlden som Frostenson (2015) belyser. Vi finner därmed att de formella kraven som 

Noordegraaf (2007) belyser måste influera rekryterarens beslut och att professionens krav på 

utbildning blir överordnad den akademiska prestationen, formella krav och strukturer bidrar 

därför till det ramverk som ligger till grund för beslutet. 

  

Erfarenheterna som den nyexaminerade studenten besitter kan dock enligt både tidigare 

forskning och denna studies empiri bidra till eftertraktade kvaliteter. Erfarenhet av engagemang 

av olika slag kunde enligt flera respondenter leda till ledaregenskaper och en vana av interaktion 

med människor, vilket ansågs värdefullt då revision handlar om att hantera kunder och i 

förlängningen bedriva försäljning. Denna syn stöds av Rubin et al. (2002) och Lindberg (2003) 

som menar att social kompetens kan utvecklas genom engagemang utanför studierna. Det stöds 

likaså av Ivanova et al. (2017) då de finner att de som var aktiva i ideella engagemang och 

aktiviteter utanför den formella utbildningen hade 40 procent högre social kompetens än de 

som inte deltog i sådana aktiviteter.  

Revisionsprofessionens syfte är enligt Keyser (2016) att tjäna allmänhetens intresse, detta 

bidrar till en struktur som därmed sätter revisorns egenintresse i andra hand, vilket Nilsson 

(2016) förespråkar. Rationell teori skulle kunna förklara detta med att individens 

nyttomaximerande alternativ hamnar i periferin av organisationens och allmänhetens intresse. 

Det kan då tolkas som att professionsteorin behandlar rationalitet och nyttomaximering på 

organisationsnivå istället för på individuell nivå. 

Vi finner att Adrians (2017) resonemang kring att studenterna saknar revisionskunskaper när 

de examineras, tillsammans med Nilssons (2016) rapport som menar att systemet är centralt 

och revisorn är sekundär samt respondenternas svar, tyder på att informella strukturer i form av 

normer och värderingar har en märkbar influens på vem som blir rekryterad. Denna 

argumentation bygger vi kring den påpekade bristen på studenters formella förkunskaper 

tillsammans med att respondenterna inte förväntar sig några förkunskaper och vill ha en 

formbar rekryt. Denna verklighet vill vi mena öppnar upp för rekryteraren att värdera andra 

faktorer än de formella kraven. Återigen är tolkningen att normen i företagen är att social 

kompetens är viktigt vilket medför preferenser som förespråkar de erfarenheter som kan visa 

på detta. Dessa får följaktligen större influens på beslutet än den faktiska prestationen, även om 

det kan ta studenten en bit på vägen. Detta stödjer Anderson och Shackleton (1990) som hävdar 

att värderingar influerar beslutet och Noordegraafs (2007) resonemang kring att den sociala 

sfären har en märkbar influens på beslut. Även Powell & DiMaggio (1983) och Meyer & Rowan 

(1977) menar att den informella organisationsstrukturen formaliserar och influerar de beslut 

som tas. Det vi däremot kan urskilja är att den informella strukturens influens på beslut är olika 

stark beroende på om företaget i fråga är en löst eller hårt kopplad organisation. Vi finner att 

respondent 2 och 6 tillhör en löst kopplad organisation medan övriga respondenter tillhör 

organisationer där standardiseringen är högre och organisationerna därmed kännetecknas av 

hårda kopplingar, enligt Weicks (1976) definitioner. 
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Vi tolkar detta som att; de formella krav och strukturer som råder inom revisionsbranschen är 

beslutsfattarens grund att stå på, medan de informella faktorerna präglar hur beslutsfattaren ser 

på kompetens. Vi anser att detta stämmer väl överens med Simons (se Lindkvist et al. 2014) 

begränsat rationella beslutsmodell som utgår ifrån att kunskap och informationstillgång för hur 

organisationen och omvärlden ser ut är en förutsättning för beslutsfattande och att 

organisatoriska beslut influeras av normer och värderingar som motsvarar organisationens mål 

samt begränsningar som utgörs av moral och lagstiftning.  
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6. Slutsatser 
Beslutsfattaren strävar efter att tillgodogöra sig tillgänglig information om studenten, vilket 

tyder på ett typiskt rationellt beteende. Informationen värderas enligt rekryterarens preferenser 

men preferensordningen hos rekryterarna i denna studie är inte transitiv. Rekryterarnas 

resonemang kring vem som anställs är inte heller alltid konsekventa, och det medges att man 

ibland anpassar rekryteringen efter företagets gruppdynamik medan de vid andra tillfällen utgår 

ifrån dokumenterad erfarenhet, vilket tyder på en begränsat rationell beslutsprocess. Vi tolkar 

det även som att rekryterare strävar efter att göra en sammanvägd bedömning av kandidaten, 

som nyttomaximerar företagets beslut efter rekryterarens preferenser, detta faller väl i linje med 

vad den rationella beslutsteorin föreslår, även om vi i denna studie finner stöd för att 

beslutsfattarna är begränsat rationella.  

  

Vi finner stöd för att identifierade erfarenheter influerar rekryteringsbeslutet olika mycket. Den 

nyexaminerade studentens akademiska prestationer influerar rekryteringsbeslutet men i en liten 

utsträckning, denna faktor influerar främst beslutet vid två likvärdiga alternativ i 

konsekvensvärderingen. Erfarenhet i form av ideella engagemang och arbetslivserfarenhet 

leder till kvaliteter som rekryterare eftersöker och har därför en betydande influens på 

rekryterarens beslut. Utbytesstudier är den erfarenhet som antas ha lägst influens på 

rekryteringsbeslutet, men anses ändå meriterande. Nätverkande värderas högst av identifierade 

erfarenheter, tillsammans med ideella engagemang, dessa två anses ha hög influens på beslutet 

då de förknippas med social kompetens.  

  

Syftet med denna studie var att skapa förståelse kring hur erfarenheternas influens i 

rekryteringsbeslutet kan förklaras utifrån formella och informella strukturer. Vi finner stöd för 

att rekryterare i studerade organisationer är medvetna om formella strukturer såsom krav på 

utbildning och därför ligger de till grund för de akademiska prestationernas influens på beslut, 

men vi finner inget stöd för att de formella kraven skulle ha någon inverkan på övriga studerade 

erfarenheters influens på beslut. Vald metod och operationalisering av denna förefaller sig dock 

otillräckliga för att förklara formella strukturers influens vidare. Vi finner även stöd för att 

informella strukturer formar preferenserna för vilka erfarenheter som anses värdefulla och 

varför. Normen i företagen och branschen verkar tala för kandidater med hög social kompetens 

och därför värderas erfarenheter som kan indikera på detta högt.  

  

Således verkar formella strukturer indirekt influera beslutet genom krav på särskilda 

akademiska prestationer, medan informella strukturer indirekt influerar beslutet genom att 

forma den efterfrågan som finns på kvaliteter som förväntas följa av resterande fyra 

erfarenheter. Den samlade uppfattningen är att erfarenheter som tyder på, och medför, social 

kompetens i olika former ökar influensen som erfarenheten har på rekryterarens beslut. Dessa 

samband illustreras i figur 4. 

 

 
Figur 4. Rekryteringsbeslutets influenser  
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7. Begränsningar och vidare forskning 
Den kvalitativa metoden i studien har i vissa avseenden medfört tveksamheter i respondenternas 

tolkning av frågor likväl som vår tolkning av respondenternas svar, vilket kan ha lett till 

missuppfattningar i informationsutbytet. Ett sådant förhållande kan kan vara förklaringen till 

exempelvis den upplevda vagheten i respondenternas beskrivning av erfarenheten 

utbytesstudier. Dessutom förde samtliga respondenter ett resonemang kring att någon form av 

arbetslivserfarenhet är viktigare än relevant arbetslivserfarenhet eftersom det anses svårt att 

skaffa för en student, vilket medför en diskussion kring om begreppet arbetslivserfarenhet bör 

ha studerats istället. Det finns således utrymme för att anta rimlig försiktighet kring tolkningar 

av denna studies resultat, precis som föreslaget i metodavsnittet. 

  

Genomförandet av studien i metodologisk mening har medfört begränsningar i empirin kring 

hur erfarenheter influerar rekryteringsbeslut med avseende på formella faktorer, vilket således 

har lett till en bristfällig analys gällande detsamma. En anledning till detta kan vara att den 

teoretiska referensramen gällande professionens formella strukturer inte var tillräcklig, vilket 

kan ha lett till intervjufrågor som givit bristande material. En begränsning som uppdagas med 

denna insikt är att valet av flera teoretiska grepp kan ha gett en något grund och bred analys, 

vilket hade kunnat undvikas med en teoretisk avgränsning med en djupare analys som effekt.  

  

Denna studie har genomförts inom en geografiskt begränsad region vilket innebär att 

karaktäristika som befolkningsmängd, demografi, läge, kultur med mera kan skilja sig från 

andra regioner. Detta tillsammans med ett litet urval, inom en specifik profession, och en 

kvalitativ metod innebär att resultaten som presenterats i denna studie inte nödvändigtvis är 

generaliserbara och inte heller applicerbara i andra sammanhang än det studerade, även om det 

kan ses som en fingervisning kring faktorers influens i rekryteringsbeslut.  

  

De resultat som presenteras och analyseras i denna studie anses situationsspecifika. Vidare 

studier av rekryteringsbeslut kan med fördel utföras med ett större urval för att ytterligare 

underbygga eventuella funna samband. Intressant vore även att studera och analysera de normer 

och värderingar som råder inom revisionsprofessionen, det vore då intressant att identifiera 

vilka dessa normer och värderingar är och varför de formar branschen.  

  

I denna studie har revisionsbyråernas perspektiv valts, individerna i organisationerna förväntas 

mer eller mindre formas med sin organisation. Men ytterligare perspektiv kan inräknas i en 

studie av detta slag, likt Eriksson-Zetterquist et al.’s (2015) resonemang om en dubbelriktad 

påverkan mellan organisationen och dess omgivning kan vidare forskning studera även dessa 

samband. Både organisationens påverkan på sin omgivning och den enskilda individens 

påverkan på organisationen kan vara av intresse att studera och hur denna dubbelriktade 

påverkan ter sig.  

  

I den kvalitativa intervjustruktur som format empirin framkommer respondenternas syn på 

verkligheten, medan en kvantitativ metod skulle kunna bidra med hur ofta ett beslut fattas eller 

hur vanligt ett fenomen är. I en framtida studie skulle detta kunna bidra med statistisk 

generaliserbarhet för beslutsprocessen i liknande fall.  
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8. Praktiska implikationer 
Lärosäten som Örebro universitet strävar efter ökad samverkan med näringslivet, för att öka 

chanserna för sina studenter på arbetsmarknaden (Örebro universitet 2016), ett steg i processen 

kan vara att identifiera vad näringslivet eftersöker och på så sätt kunna tillfredsställa dess behov. 

Studier som denna kan bidra till att öka förståelsen för näringslivets efterfrågan och på så sätt 

förebygga det matchningsproblem som bland annat Tobias Krantz (2015) belyser. 

  

Utifrån denna studies resultat kan rimliga praktiska implikationer föreslås, dessa kan vara 

relevanta för ekonomistudenter med inriktning revision samt universitet och högskolor som 

bedriver utbildning inom revision för att öka studentens chans att bli rekryterad.  

  

1. Att nätverka är utvecklande och kan bidra till värdefulla egenskaper och erfarenheter, 

därför bör studenter ta de möjligheter som ges och universitet bör erbjuda sina studenter 

möjlighet att nätverka både socialt och professionellt. 

2. Kvaliteter som anses önskvärda av rekryterare kan utvecklas genom ideella 

engagemang och arbetslivserfarenhet, därför bör studenter med fördel ägna sig åt dessa 

aktiviteter. Universitet och högskolor bör uppmuntra sina studenter att engagera sig vid 

sidan av studierna. 

3. En nyexaminerad student bör innan en ansökan undersöka företagets värderingar och 

sociala samhälle, dels för att se om den identifierar sig med dessa men även för att 

förbereda sig inför urvalsprocessen och för att framhäva relevanta värderingar och 

kvaliteter som företaget värdesätter. 

 



 
36 

9. Referenser 
Litteratur 
Ahrne, G. & Svensson, P. (2015). Handbok i kvalitativa metoder. 2:1 uppl,. Stockholm: Liber 

AB 

   

Berglund, G. & Fejes, A. (red.) (2009). Anställningsbarhet: perspektiv från utbildning och 

arbetsliv. 1:a uppl. Lund: Studentlitteratur AB 

  

Biela, A. (2012). Information and Decision in Behavioral Economics. Frankfurt am Main: 

Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften 

  

Denscombe, M. (2014), The Good Research Guide - For small-scale social research projects. 

4:e uppl, Berkshire: Open University Press  

  

Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T. & Styhre, A. (2015). Organisation och organisering. 4:e 

uppl., Stockholm: Liber AB 

  

Feyes, A. & Thornberg, R. (2015). Handbok i kvalitativ analys. 2:a uppl., Stockholm: Liber 

AB 

  

Frostenson, M. (2015). Redovisningsteori. 1:1 uppl., Lund: Studentlitteratur AB 

  

Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför? Lund: Studentlitteratur AB 

  

Lindkvist, L., Bakka, J. F. & Fivelsdal, E. (2014). Organisationsteori: Struktur, Kultur, 

Processer. 6:e uppl. Stockholm: Liber AB 

 

Powell, W. & DiMaggio, P. (1983). The New Institutionalism in Organizational Analysis. The 

University of Chicago Press, Chicago and London 

  

Silverman, D. (2013). Doing qualitative research. 4e uppl., SAGE Publications Ltd 

 
Artiklar 
Ahn, S. (2011). Exchange studies as actor-networks: Following Korean exchange students in 

Swedish higher education. Journal of Research in International Education, Vol. 10(1), pp. 

46–57 

 

Anderson, N., & Shackleton, V. (1990). Decision making in the graduate selection interview: 

A field study. Journal of Occupational Psychology, pp. 63–76 

 

Badillo-Amador, L., García-Sánchez, A. & Vila, L.E. (2005). Mismatches in the Spanish 

Labor Market: Education vs. Competence Match. International Advances in Economic 

Research, Vol. 11, Issue 1, pp. 93–109 

 

Baert, B., Rotsaert, O., Verhaest D., & Omey, E., (2016). Student Employment and Later 

Labour Market Success: No Evidence for Higher Employment Chances. KYKLOS, Vol. 69, 

No. 3, 401-425 

 

Baharun, R. Suleiman, E. S. & Awang, Z. (2012). Changing skills required by industries: 



 
37 

Perceptions of what makes business graduates employable. African Journal of Business 

Management, Vol. 6(30), pp. 8789-8796 

 

Beckman, S. & Barry, M. (2008). Developing design thinking capabilities. Academic 

Research Library, Vol. 24, No. 82, pp. 1-20 

 

Berthon, P., Ewing, M. & Lian, H. L. (2005). Captivating company: dimensions of 

attractiveness in employer branding. International Journal of Advertising, Vol. 24, Pp. 151-

172 

 

Bloch, F. (2011). Social networks, employment, and insurance. CESifo Economic Studies, 

57(1), pp. 183-202 

 

Caligiuri, P. & Di Santo, V. (2001). Global Competence: What Is It, and Can It Be Developed 

Through Global Assignments? Human Resource Planning, Vol. 24, Issue 3, pp. 27-35 

 

Christensen, C., Hall, T., Dillon, K. & Duncan, D. (2016). Know Your Customers' "Jobs to 

Be Done". Harvard Business Review, pp. 54-60 

 

Cranmer, S, (2006). Enhancing Graduate Employability: Best Intentions and Mixed 

Outcomes. Studies in Higher Education, Vol. 31(2), pp. 169-184. 

 

Gabay-Egozi, L. Shavit, Y. & Yaish, M. (2009). Curricular Choice: A Test of a Rational 

Choice Model of Education. European Sociological Review, pp. 1-17 

 

Gleason, P. (1993). College Student Employment, Academic Progress, and Postcollege Labor 

Market Success. Journal of Student Financial Aid, Vol. 23, pp. 5-14  

 

Hartog, J. (2000).  Over-education and earnings: where are we, where should we go? 

Economics of Education Review, Vol. 19, pp. 131–147 

 

Hitt, M. A., Hoskisson, R. E. & Kim, H. (1997). International Diversification: Effects on 

Innovation and Firm Performance in Product- Diversified Firms. The Academy of 

Management Journal, Vol. 40, No. 4, pp. 767-798  

 

Ivanova, V., Mertins, K. & Kaftasev, S. (2017). About extra-curricular activities of the 

university graduate - students viewpoint. Matec Web of Conferences., 91, MATEC web of 

conferences, Vol. 91 

 

Keyser, D. J. (2016). Professionalism. Research in Accounting Regulation, Vol. 28, Iss: 2, pp. 

63–65  

 

Kwok, L., Adams C. & Price, M. (2011). Factors Influencing Hospitality Recruiters’ Hiring 

Decisions in College Recruiting. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, Vol. 

10:4, pp. 372-399 

  

Kuncel, N. R., Hezlett, S. A., & Ones, D. S. (2004). Academic performance, career potential, 

creativity, and job performance: Can one construct predict them all? Journal of Personality 

and Social Psychology, 86(1), 1–14.  



 
38 

Lau, R., Cross, W., Moss, C., Campbell, A., De Castro, M. & Oxley, V. (2013). Leadership 

and management skills of general practice nurses: Experience or education? International 

Journal of Nursing Practice, Vol. 20, Iss: 6, pp. 655–661 

 

Lees, D. (2002) Graduate Employability - Literature Review. LTSN Generic Centre, 

University of Exeter  

  

Lepak, D. P. & Snell, S. A. (1999). The Human Resource Architecture: Toward a Theory of 

Human Capital Allocation and Development. Academy of Management Review, Vol. 24, No 

1, pp. 31-48 

  

Lindberg, O. (2013). Gatekeepers or a profession? Employability as capital in the recruitment 

of medical interns. Journal of Education and Work, 26(4), s. 431-452 

  

Marchant, A. A., Germak, K. & Berzin, S (2017). A new method of international education: 

Using a consulting model to build social work skills in Chile. International Social Work 

 

Meyer, J. W. & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth 

and Ceremony. American Journal of Sociology, Vol. 83, No. 2, pp. 340-363 

 

Montgomery, J. (1991). “Social Networks and Labour-Market Outcomes: Towards an 

Economic Analysis”. American Economic Review, Vol. 81, pp. 1408-1418 

 

Nielsen, S. & Nielsen, B. B. (2010). Why do firms employ foreigners on their top 

management team? An exploration of strategic fit, human capital and attraction–selection–

attrition perspectives. International Journal of Cross Cultural Management, Vol. 10(2), pp. 

195–209 

 

Noordegraaf, M. (2007). From “Pure” to “Hybrid” Professionalism - Present-Day 

Professionalism in Ambiguous Public Domains. Administration & Society, Vol 39, No 6

  

 

Raybould, M. & Wilkins, H. (2005). Over qualified and under experienced: Turning 

graduates into hospitality managers. International Journal of Contemporary Hospitality 

Management, Vol. 17, pp. 203–216 

 

Redmond, W. H. (2000). Consumer rationality and consumer sovereignty. Review of Social 

Economy, Vol. 58, pp. 177–196 

 

Rivera, A. L. (2012). Hiring as Cultural Matching: The Case of Elite Professional Service 

Firms. American Sociological Review, Vol. 77, Iss. 6, pp. 999–1022 

  

Rubin, R. C., Bommer, W. H., & Baldwin, T. T. (2002). Using extracurricular activity as an 

indicator of interpersonal skill: Prudent evaluation or recruiting malpractice? Human 

Resource Management, Vol. 41, pp. 441–454 

  

Simon, H. A. (2000). Bounded rationality in social science: Today and tomorrow. Mind & 

Society, Vol. 1, pp. 25-39 

 

Teichler, U. (2004) Temporary study abroad: the life of ERASMUS students. European 



 
39 

Journal of Education, Vol. 39(4), pp. 395–408 

 

Travers, J. & Milgram, S. (1969). An Experimental Study of the Small World Problem. 

Sociometry, Vol. 32, No. 4, pp. 425-443  

 

Van der Heijde, C. M. & Van der Heijden, B. I. J. M. (2006). A competence-based and 

multidimensional operationalization and measurement of employability. Human Resource 

Management, Vol. 45, No. 3, pp. 449–476 

 

van Hoof, H. B. & Verbeeten, M. J. (2005) Wine is for drinking, water is for washing: 

students’ opinions about international exchange programs. Journal of Studies in International 

Education, Vol. 9(1), pp. 42–61 

 

Watts, C. & Pickering, A. (2000). Pay as you learn: student employment and academic 

progress. Education + Training, Vol. 42 Iss. 3, pp.129-135 

  

Weems, G. H., Onwuegbuzie, A. J., Schreiber, J. B., & Eggers, S. J. (2003). Characteristics of 

respondents who respond differently to positively and negatively worded items on rating 

scales. Assessment & Evaluation in Higher Education, Vol. 28, No. 6, pp. 587-607 

  

Weick, K. E. (1976). Educational Organizations as Loosely Coupled Systems. Administrative 

Science Quarterly, Vol. 21, No. 1, pp. 1-19    

  

Elektroniska källor 
Adrian, H. (2017). Svenska ekonomistudenter dåliga på revision. Tidningen Balans. 

http://www.tidningenbalans.se/debatt/svenska-ekonomistudenter-daliga-pa-revision/ 

[Hämtad; 2017-05-13] 

  

Civilekonomen (2013a). Så anställer företagen http://www.civilekonomen.se/reportage/sa-

anstaller-foretagen-bransch-for-bransch/ [Hämtad; 2017-04-02] 

  

Civilekonomen (2013b). Fortsatt sug efter ekonomer. 

http://www.civilekonomen.se/nyheter/revision-fortsatt-sug-efter-ekonomer/ [Hämtad; 2017-

04-02] 

 

Civilekonomen (2017). Studie: Mer pappersarbete gör revisorsyrket tråkigare. 

http://www.civilekonomen.se/aktuellt/studie-mer-pappersarbete-gor-revisorsyrket-trakigare/; 

[Hämtad; 2017-04-02] 

  

EY (2017). Så rekryterar vi. http://www.ey.com/se/sv/careers/students/joining-ey [Hämtad; 

2017-04-29] 

  

FAR (2017). Auktorisation och utbildning  

https://www.far.se/yrkesroller/revisor/auktorisation-och-utbildning/ [Hämtad; 2017-04-17] 

  

Karlsson, C. (2015). Anställa för första gången - så tänker du rätt, PwC [blogg], 10 april. 

http://blogg.pwc.se/foretagarbloggen/anstalla-for-forsta-gangen-sa-tanker-du-ratt) [Hämtad; 

2017-04-07] 

 

KPMG (2017). Vad vi tittar på när vi anställer.  

http://www.tidningenbalans.se/debatt/svenska-ekonomistudenter-daliga-pa-revision/
http://www.civilekonomen.se/reportage/sa-anstaller-foretagen-bransch-for-bransch/
http://www.civilekonomen.se/reportage/sa-anstaller-foretagen-bransch-for-bransch/
http://www.civilekonomen.se/nyheter/revision-fortsatt-sug-efter-ekonomer/
http://www.civilekonomen.se/aktuellt/studie-mer-pappersarbete-gor-revisorsyrket-trakigare/
http://www.ey.com/se/sv/careers/students/joining-ey
https://www.far.se/yrkesroller/revisor/auktorisation-och-utbildning/
http://blogg.pwc.se/foretagarbloggen/anstalla-for-forsta-gangen-sa-tanker-du-ratt


 
40 

https://home.kpmg.com/se/sv/home/karriar/karriar-for-studenter/hr-tipsar/vad-vi-letar-efter-i-

ansokan.html [Hämtad; 2017-04-13] 

  

KPMG (2017). Våra rekryteringsprocesser. 

https://home.kpmg.com/se/sv/home/karriar/karriar-for-studenter/hr-tipsar/vara-

rekryteringsprocesser.html [Hämtad; 2017-04-29]  

  

Krantz, T. (2015). Bra att OECD granskar svenska matchningsproblem. Svenskt Näringsliv, 

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/matchning-arbetsmarknad/bra-att-oecd-granskar-

svenska-matchningsproblem_618949.html [Hämtad; 2017-04-13]  

  

Krantz, T. & Engblom, S. (2015). Fler får jobb om högskola-näringsliv samverkar bättre. 

GöteborgsPosten, 19 oktober. http://www.gp.se/nyheter/debatt/fler-får-jobb-om-högskola-

näringsliv-samverkar-bättre-1.152366 [Hämtad; 2017-04-13]  

  

Nilsson, Ola. (2016). Ett förtroendeperspektiv nyanserar förklaringen till revisionens 

betydelse och funktion. Linneuniversitetet. 

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2016/ett-fortroendeperspektiv-nyanserar-

forklaringen-till-revisionens-betydelse-och-funktion/ [Hämtad; 2017-05-13] 

  

PwC (2017). Så här går rekryteringen till.  

http://student.pwc.se/?_ga=1.43342245.1898989741.1490874525 [Hämtad; 2017-04-29] 

  

Riksrevisionen (2017). Granskningsrapport - det livslånga lärandet inom högre utbildning. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/riksrevisionens-

granskningsrapport/det-livslanga-larandet-inom-hogre-utbildning_H4B515/html [Hämtad; 

2017-04-05] 

  

Svenskt Näringsliv (2013a). Högskolekvalitet för bättre matchning och fler jobb.  

https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapport

ers/hogskolekvalitet-for-battre-matchning-och-fler-

jobb_533545.html/BINARY/Högskolekvalitet%20för%20bättre%20matchning%20och%20fl

er%20jobb [Hämtad; 2017-04-17] 

  

Svenskt Näringsliv (2013b). Säkra företagens kompetensförsörjning. 

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kompetensforsorjning/ [Hämtad; 2017-04-30] 

  

Sveriges Kommuner och Landsting (2017). Kommungruppsindelning. 

https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelni

ng.2051.html [Hämtad; 2017-04-30] 

  

Universitetskanslersämbetet (2017) Fakta om högskolan.  

http://www.uka.se/fakta-om-hogskolan/universitet-och-hogskolor.html [Hämtad; 2017-04-02] 

  

Uppsala Universitet (2015). Tio rekommendationer.  

http://www.uu.se/forskning/forskningsstrategier/inspel/tio-

rekommendationer/#tocjump_6259011627125507_8 [Hämtad; 2017-04-11]  

  

Örebro universitet (2016). Samhälle och näringsliv.  

https://www.oru.se/samhalle-och-naringsliv/naringsliv/ [Hämtad; 2017-04-10]  

https://home.kpmg.com/se/sv/home/karriar/karriar-for-studenter/hr-tipsar/vad-vi-letar-efter-i-ansokan.html
https://home.kpmg.com/se/sv/home/karriar/karriar-for-studenter/hr-tipsar/vad-vi-letar-efter-i-ansokan.html
https://home.kpmg.com/se/sv/home/karriar/karriar-for-studenter/hr-tipsar/vara-rekryteringsprocesser.html
https://home.kpmg.com/se/sv/home/karriar/karriar-for-studenter/hr-tipsar/vara-rekryteringsprocesser.html
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/matchning-arbetsmarknad/bra-att-oecd-granskar-svenska-matchningsproblem_618949.html
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/matchning-arbetsmarknad/bra-att-oecd-granskar-svenska-matchningsproblem_618949.html
http://www.gp.se/nyheter/debatt/fler-får-jobb-om-högskola-näringsliv-samverkar-bättre-1.152366
http://www.gp.se/nyheter/debatt/fler-får-jobb-om-högskola-näringsliv-samverkar-bättre-1.152366
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2016/ett-fortroendeperspektiv-nyanserar-forklaringen-till-revisionens-betydelse-och-funktion/
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2016/ett-fortroendeperspektiv-nyanserar-forklaringen-till-revisionens-betydelse-och-funktion/
http://student.pwc.se/?_ga=1.43342245.1898989741.1490874525
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/riksrevisionens-granskningsrapport/det-livslanga-larandet-inom-hogre-utbildning_H4B515/html
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/riksrevisionens-granskningsrapport/det-livslanga-larandet-inom-hogre-utbildning_H4B515/html
https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/hogskolekvalitet-for-battre-matchning-och-fler-jobb_533545.html/BINARY/Högskolekvalitet%20för%20bättre%20matchning%20och%20fler%20jobb
https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/hogskolekvalitet-for-battre-matchning-och-fler-jobb_533545.html/BINARY/Högskolekvalitet%20för%20bättre%20matchning%20och%20fler%20jobb
https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/hogskolekvalitet-for-battre-matchning-och-fler-jobb_533545.html/BINARY/Högskolekvalitet%20för%20bättre%20matchning%20och%20fler%20jobb
https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/hogskolekvalitet-for-battre-matchning-och-fler-jobb_533545.html/BINARY/Högskolekvalitet%20för%20bättre%20matchning%20och%20fler%20jobb
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kompetensforsorjning/
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.html
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.html
http://www.uka.se/fakta-om-hogskolan/universitet-och-hogskolor.html
http://www.uu.se/forskning/forskningsstrategier/inspel/tio-rekommendationer/#tocjump_6259011627125507_8
http://www.uu.se/forskning/forskningsstrategier/inspel/tio-rekommendationer/#tocjump_6259011627125507_8
https://www.oru.se/samhalle-och-naringsliv/naringsliv/


 
41 

 

Andra källor   
2014/56/EU. Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/43/EG om 

lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning. Strasbourg: Europeiska 

unionen. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0056&from=EN 

  

Levin, J. & Milgrom, P. (2004). Introduction to Choice Theory Stanford University, pp. 1-25 

http://web.stanford.edu/~jdlevin/Econ%20202/Choice%20Theory.pdf [Hämtad; 2017-05-23]  

  

RNFS 1996:1 Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov. Stockholm: 

Revisorsnämnden 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0056&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0056&from=EN
http://web.stanford.edu/~jdlevin/Econ%20202/Choice%20Theory.pdf


 
42 

Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 
 



 

Bilaga 1. Intervjuguide 
Nedan följer det ramverk som legat till grund för hur datainsamlingen i intervjuform har skett. 

  

Inledning 
 Personlig introduktion (namn, ålder, akademiska studier) 

 Professionell introduktion (år i företaget, roll/titel/tjänst) 

  

Under intervjun används termer som är relevanta för studien, för att förtydliga och försäkra 

forskare och respondent om att innebörden av dessa överensstämmer inleddes intervjun med 

en förklaring av relevanta termer som respondenten tillkännagavs muntligen.  

  

 När termen “studenter” används syftar det till nyexaminerade ekonomistudenter. 

 Tillämpning av ordet “intervjuer” syftar till intervjuer inom rekryteringsprocessen.  

  

Av etiska skäl försäkrar sig forskarna inledningsvis om eventuella krav och önskemål vad 

gäller användande av person- och företagsuppgifter, i studien, samt tillåtelse att spela in 

intervjun. 

  

Del 1. Öppna frågor 

Fråga 1 
Det vi vill veta: Vilka faktorer som vid spontan eftertanke influerar rekryterarens beslut? 

Fråga 1.1: Vad letar ni efter när ni anställer studenter? 

  

Fråga 2 
Det vi vill veta: Influerar en students goda akademiska prestationer rekryterarens beslut? 

Fråga 2.1: Berätta hur ni ser på studentens akademiska prestationer?  

  

Fråga 3 
Det vi vill veta: Influerar en students erfarenhet av engagemang (arbete, ideella engagemang, 

fritidsintressen) vid sidan av studierna rekryterarens beslut? 

Fråga 3.1: Vilka åtaganden vid sidan av studierna brukar ni fråga om vid en intervju?  

  

Fråga 4 
Det vi vill veta: Influerar en students internationella erfarenhet rekryterarens beslut? 

Fråga 4.1: Hur arbetar ni för internationell konkurrenskraftighet i rekryteringssammanhang? 

  

Fråga 5 
Det vi vill veta: Influerar en students nätverkande rekryterarens beslut? 

Fråga 5.1: På vilket sätt kommer ni på företaget i kontakt med studerande?  

Fråga 5.2:  Har du någon personlig kontakt med studerande? 

  

Fråga 6 
Det vi vill veta: Influerar professionens krav rekryterarens beslut?  

Fråga 6.1: Är ni som företag styrda av några standarder eller kvalitetskrav? 

  



 

Fråga 7 
Det vi vill veta: Influerar organisatoriska strukturer rekryterarens beslut?  

Fråga 7.1: Hur ser rekryteringsprocessen ut?  

Fråga 7.2: Vilka likheter finns det mellan de anställda på företaget? 

  

Del 2. Konkreta frågor om faktorerna  

Fråga 8 
Det vi vill veta: Influerar en students goda akademiska prestationer rekryterarens beslut? 

Fråga 8.1: Hur påverkar en students akademiska prestationer chansen att få anställning hos 

er?  

  

Fråga 9  
Det vi vill veta: Influerar en students erfarenhet av ideella engagemang rekryterarens beslut? 

Fråga 9.1: Hur påverkar erfarenhet av ideellt engagemang en students chanser att få 

anställning hos er?  

  

Fråga 10 
Det vi vill veta: Influerar en students relevanta arbetslivserfarenhet rekryterarens beslut?  

Fråga 10.1: Hur påverkar relevant arbetslivserfarenhet en students chanser att bli anställd hos 

er? 

Fråga 10.2: Vad anser du vara relevant arbetslivserfarenhet? 

  

Fråga 11 
Det vi vill veta: Influerar en students erfarenhet av utbytesstudier rekryterarens beslut? 

Fråga 11.1: Hur påverkar erfarenhet av utbytesstudier en students chanser att bli anställd hos 

er? 

  

Fråga 12 
Det vi vill veta: Influerar en students nätverkande rekryterarens beslut? 

Inledning: Exempelvis arbetsmarknadsmässor öppnar upp möjligheter för studenter att 

nätverka med företag.  

Fråga 12.1: Hur påverkar studenters nätverkande chanserna att få anställning hos er?  

Fråga 12.2: Finns det ett värde i studentens sociala nätverk?  

  

Fråga 13 
Det vi vill veta: Influerar professionens krav rekryterarens beslut?  

Fråga 13.1: Hur stora friheter anser du att du har till egna beslut vid rekrytering?  

  

Fråga 14 
Det vi vill veta: Influerar organisatoriska strukturer rekryterarens beslut?  

Fråga 14.1: Är rekryteringsprocessen standardiserad?  

Fråga 14.2: Hur påverkar likheter i normer och värderingar mellan dig och studenten ditt 

beslut? 

  

Del 3. Värdering och gradering 

Fråga 15 
Det vi vill veta: Hur värderas erfarenheternas influerande på rekryteringsbeslutet, var för sig? 



 

Fråga 15.1: Värdera varje enskild faktors påverkan i ditt rekryteringsbeslut, där 1 = mycket 

liten påverkan och 10 = mycket stor påverkan.  

Akademiska prestationer 

Ideella engagemang 

Relevant arbetslivserfarenhet 

Nätverkande 

Utbytesstudier 

  

Fråga 16 
Det vi vill veta: Hur prioriteras erfarenheternas influens på rekryteringsbeslutet, i relation till 

varandra? 

Fråga 16.1: Prioritera de olika faktorernas påverkan på rekryteringsbeslutet, där 1 = minst 

viktig och 5 = mest viktig. 

Akademiska prestationer 

Ideella engagemang 

Relevant arbetslivserfarenhet 

Nätverkande 

Utbytesstudier 

  

Fråga 17 
Finns det några övriga faktorer som inte har nämnts i denna intervju som ni anser ha en 

nämnvärd påverkan på rekryteringsbeslutet? 
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