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Abstract 

 

Our qualitative study investigates the significance of newly graduated accounting students' 

personal potential and competence in order to become employable from the employer 

perspective and also the importance of a person fitting into the organization and/or the 

work itself. We also studied how accounting and auditing firms convey their core 

competence to job seekers to become attractive employers.  

 

In order to implement our study, we have analyzed two companies active in auditing and 

accounting - KPMG and EY. We have conducted an interview study with the recruiting 

managers at KPMG and EY and also an image study to get an overview of how companies 

portrait themselves on their websites. 

 

The results and conclusions of our study show that it is company-specific to be employable, 

and that it is important to have a personality that makes a jobseeker fit into the 

organization. 
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1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 

 
Enligt en rapport från fackförbundet Civilekonomerna (2013) har nio av tio 

ekonomistudenter fast anställning sex månader efter sin examen och 95 % av dem har 

fast anställning efter tre år. Detta ger intrycket att man som ekonomistudent har en bra 

ingång till arbetsmarknaden, och att jobben duggar tätt. Dock ger artiklar utan samma 

positiva klang skenet att allt fler högutbildade tar okvalificerade anställningar, och att vi 

har en överutbildad arbetskraft i Sverige (Dagens industri, 2014).  

 

De allra flesta studerar med målet att få ett jobb efter examen. Men vad krävs egentligen 

för att bli anställd? Anställningsbarhet, och hur en person blir anställningsbar, har på 

senare tid varit vitt diskuterat. Man har insett att mer än examenspappret behövs, och 

att även personliga egenskaper, övriga meriter och kompetenser spelar en stor roll. Vid 

en rekrytering ska intervjuaren värdera vem som lämpar sig bäst för å ena sidan 

yrkesrollen, med den kompetens och personlighet som behövs, å andra sidan ska den 

nyanställda personen även passa in i organisationen (Hai & Wen 2010; Björklund, 

Bäckström & Wolgast, 2012). Det har även skett ett skifte där universitet och högskolor 

tar anställningsbarheten i beaktning (Knight & Yorke, 2003, s. 5) något som inte förr var 

en självklarhet. 

 

Här i Sverige finns även kompetenta medarbetare på de stora revision- och 

redovisningsföretagen representerade som lärare på universitet och högskolor. Detta 

kan fungera som en första personlig kontakt, både för företagen att marknadsföra sig 

som en potentiell arbetsgivare och för studenterna som en möjlighet att presentera sig. 

Fenomenet att rekrytera direkt på universitet och högskolor finns även dokumenterad 

utomlands i bland annat en amerikansk studie (Campbell & Sumners, 1995) som visar 

att en strukturerad och personlig taktik kan vara bättre och i längden mindre kostsam 

för företag än en klassisk rekryteringsprocess för att fånga upp sina mest lovande unga 

anställda.  
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För företag är det idag en utmaning att framstå som attraktiva arbetsgivare, för att vara 

förstahandsvalet för de nyutexaminerade studenterna. Varje år genomförs till exempel 

en employer branding-tävling där Sveriges mest attraktiva arbetsgivare utses (Chef, 

2014). I en konkurrensutsatt och kompetensbaserad bransch behöver företagen luta sig 

mot sina anställda, och att rekrytera rätt personer är nyckeln.  

 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

“Chefer stirrar sig blinda på formella meriter” skriver tidningen Chef (2014) och 

berättar om en problematik när nyanställda inte kan anpassa sig till arbetsplatsen. Vissa 

företag har löst den biten med ingående, och för all del kritiserade, personlighetstest för 

att finna de rätta personerna för sin organisation. Andra företag har valt en annan väg, 

och tillämpar istället formella kompetenstest, exempelvis bokföringstest för 

redovisningsekonomer. Att det finns ett samband mellan vilken personlighet som passar 

in i en viss slags organisation är bekräftat, och att olika karaktärsdrag passar in för olika 

slags yrkesroller (Hai & Wen, 2010; Potgieter & Coetzee, 2013). Även det faktum att de 

stora revision- och redovisningsbolagen i Sverige rekryterar sina nya stjärnskott ibland 

redan ett år innan personen tar sin examen visar på att personlighet spelar en stor roll. 

Man kan då fråga sig i vilken utsträckning en persons akademiska meriter räknas utöver 

själva examenspappret. I samma andetag kan vi också prata om hur tidigt en student ska 

börja söka arbete när den utbildar sig då många tjänster fylls redan efter två tredjedelar 

av utbildningstiden.  

 

Att organisationen visar upp en representativ bild av sig själv och därmed ökar sin 

attraktivitet kan leda till ökade chanser att få anställda som passar för just deras 

organisation (Neeti & Sharma, 2014). Det finns flera olika sätt för organisationer att öka 

sin attraktivitet och visa upp sig själva, bland annat kan de göra detta genom 

välgörenhet samt att de visar upp sig på universitet där många av deras framtida 

anställda befinner sig. De visar även upp sig för nya medarbetare genom sina hemsidor 

där de bilder de använder sig av visar upp vilken identitet de har som företag och vad de 

önskar av sina anställda. Företagskulturen och företagens värderingar och ledord spelar 
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dessutom roll vad gäller vem rekryteraren rekommenderar för anställningen 

(Björklund, Bäckström & Wolgast, 2012). Organisationens kärnkompetens sägs avgöras 

i mötet mellan personen och yrket samt personen och organisationen vilket i sin tur 

skapar anställningsbarhet (Hai & Wen, 2010; Björklund, Bäckström & Wolgast, 2012). 

 

Vi vill med vår studie belysa ett relevant område som finns i alla ekonomistudenters 

tankar då de ska söka jobb efter sin examen och se vilken slags kompetens som värderas 

på arbetsmarknaden. Att felrekryteringar är kostsamma är vid det här laget 

väldokumenterat, och då ställer vi oss frågan: Hur ökar man sina chanser att få 

anställning som nyutexaminerad redovisningsekonom? Exempelvis vad gäller 

värderingen av akademiska meriter, arbetslivserfarenhet och personliga egenskaper. En 

examen är ofta ett krav för att få arbete som redovisningsekonom, men frågan är ifall en 

högre examen och därmed förmodligen några års ytterligare studielån ses som 

meriterande. Med antagandet att målet med utbildningen är att få ett arbete, behöver vi 

veta ifall högre studier är viktigt för att få arbete eller ifall det finns en risk att studenter 

studerar för studerandets skull, vilket sedan inte gör det enklare för dem att få arbete.   

 

 

1.3 Mål och syfte 
 

Ur ett arbetsgivarperspektiv undersöker vi vilken betydelse nyutexaminerade 

redovisningsekonomers individuella potential och kompetens har för att den ska 

uppfattas som anställningsbar. Vi undersöker även hur redovisnings- och 

revisionsföretagen förmedlar sin kärnkompetens till arbetssökanden ur studentens 

perspektiv för att bli attraktiva arbetsgivare.  

 

Svaret på detta finner vi genom att genomföra en jämförande fallstudie i två steg. Det 

första steget innebär att vi genomför kvalitativa intervjuer med personer med 

erfarenhet av att rekrytera nyutexaminerad ekonomipersonal på två av de största 

revisions- och redovisningsföretagen i Sverige. I steg två gör vi en bildstudie där vi 

granskar bildmaterialet på respektive företags hemsida, främst materialet riktat mot 

rekrytering av studenter. Slutligen sätter vi detta i relation med materialet från 

intervjuerna.  
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1.4 Frågeställningar 
 

1) Hur värderar rekryterare av nyutexaminerade redovisningsekonomer: 

 

- Personens potential (inklusive förmågor och personlighet)? 

- Personens kompetens (inklusive akademiska kunskaper och meriter, tidigare 

arbetslivserfarenhet, föreningsengagemang och dylikt)? 

 

2) Hur ser rekryteraren på hur väl en person passar in i yrkesrollen respektive hur väl 

personen passar in i organisationen?  

 

3) Vilka värderingar förmedlar de utvalda företagen genom bildmaterialet på sina 

respektive rekryteringshemsidor?  

 

 

1.5 Genomförande samt avgränsningar 
 

Vi fokuserar på rekryteringsprocessen, där vi undersöker vad de för studien utvalda 

redovisningsföretagens rekryterare bedömer är viktigt vid ansökningar samt vad de 

förmedlar att de önskar för typ av personal genom bildmaterialet på sina hemsidor. 

Även hur de nyutexaminerade personerna passar in i organisationen efter rekryteringen 

kan vara intressant att undersöka, men vi avgränsar vårt fokus till steget från 

universitetet till arbetsplatsen. Detta steg är i sig dock inte begränsat till en kort 

tidsperiod vid terminsslutet, utan kan ske redan tidigt i utbildningen. 

 

Vi använder oss enbart av kvalitativa forskningsmetoder, då dessa har en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt vilket innebär att man som forskare har en 

tolkningsinriktad syn och vill skapa sig en förståelse för den värld vi lever i (Bryman & 

Bell, 2005, s. 298 f).   

 

Då ekonomer är ett vitt begrepp avgränsar vi vår studie till redovisningsekonomer då 

det är framförallt dessa som revisions- och redovisningsfirmorna anställer. Med 

redovisningsekonomer menar vi personer som studerat med inriktning redovisning på 

minst C-nivå på universitet. Att vi väljer att vända oss till två av de stora firmorna (EY 
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och KPMG) beror på att de finns representerade på universitetet, om än i olika stor 

utsträckning, samt att de har en större erfarenhet av rekrytering av nyutexaminerade 

redovisningsekonomer än mindre firmor. Med den begränsade omfattning som denna 

uppsats innebär, fokuserar vi på två av de marknadsledande redovisnings- och 

revisionsfirmorna: KPMG och EY.  

 

Vi begränsar vår studie till Örebromarknaden då vi vill utgå från universitetet och den 

lokala arbetsmarknaden. Detta bedömer vi även ge en relativt representativ bild, då fyra 

av de fem stora redovisningsbyråerna är verksamma i Örebro - en medelstor stad med 

en ekonomiutbildning på högskolenivå. Sammantaget ger detta en studie som är 

överförbar på andra, liknande marknader.  
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2. Teoretisk referensram 
 

2.1 Anställningsbarhet 
 

Definitionen av anställningsbarhet (e.g. employability) som Knight och Yorke utarbetat i 

sin bok Assessment Learning and Employability (2003, s. 5) är mångfaldigt citerad i 

aktuell forskning:  

 

“A set of achievements, understandings and personal attributes that make individuals more 

likely to gain employment and be successful in their chosen occupations” 

 

Till detta begrepp har de även lagt till tre punkter som nyanserar ytterligare: 1) Den är 

förmodad, alltså att det inte finns någon säkerhet i att anställningsbarhet överförs till en 

faktisk anställning på grund av socioekonomiska omständigheter. 2) Valbarheten är 

begränsad, alltså att det inte alltid finns tillräckligt med yrkesplatser och att 

arbetssökande behöver acceptera detta och hitta alternativa yrkesroller som passar de 

färdigheter en individ utvecklat. 3) Att lyckas med sin utbildning är ingen garanti för att 

man ska lyckas på arbetet. Detta för att en del karaktärsdrag som är viktiga på 

arbetsplatsen såsom driftighet, samarbetsvilja och ledarskap inte betygssätts i 

skolmiljön (Knight & Yorke, 2003, s. 5). Vad gäller begreppet achievements menas 

uppnådda resultat, och begreppet personal attributes är alltså varierande personliga 

attribut. Den förståelsen (understandings) författarna skriver om är ett resultat av en 

högre utbildning. De har även motiverat detta begrepp med att det liknande ordet 

kunskap (knowledge), som ofta används i samma sammanhang, implikerar en djupare 

insikt än vad ordet förståelse gör. De menar att vid användandet av ordet kunskap ges 

en felaktig bild (Knight & Yorke, 2003, s. 9). Då denna definition av anställningsbarhet är 

så pass etablerad och citerad i senare forskning tar även vi med den som avstamp för vår 

undersökning.  

 

Universitet runt om i både USA och Storbritannien har implementerat olika slags 

modeller för att göra sina studenter mer anställningsbara. Exempelvis har studierna en 

arbetsmarknadsförankring, vilket vi även ser här i Sverige i och med lärarna från de 

stora redovisningsföretagen. Universiteten har även modeller som engagerar 

studenterna i praktikplatser och volontärarbete för att utöka anställningsbarheten på 
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pappret. Skolorna har alltså insett vikten av anställningsbarheten i en vidare bemärkelse 

än endast de rent akademiska meriterna (Knight & Yorke, 2003, s. 5 ff). 

 

Arbetsmarknaden har förändrats med lägre jobbsäkerhet och en högre omsättning av 

anställda. Detta framförallt för att nya kunskaper och ny kompetens ständigt eftersöks 

och den kompetens en person en gång anställdes för inte nödvändigtvis kommer leda till 

ett nytt jobb i framtiden. De nyutexaminerade har därför en annan syn på arbetsplatsen 

och har fått inse att de själva måste ta ansvar för att fortsätta sin karriär med ständig 

fortbildning och kompetensutveckling. I affärs- och konsultvärlden har detta inneburit 

att företagen ser till kandidater som har möjlighet att så snabbt som möjligt kan påbörja 

sitt arbete på ett vis som genererar inkomst för företaget (Truch, 2001).  

 

I vår studie finns det säkert krav på att arbetssökande helt eller delvis ska ha genomgått 

den högskoleutbildning som FAR (Branschorganisationen för redovisningskonsulter, 

revisorer och rådgivare) kräver för att man ska få sin revisors- eller 

redovisningsauktorisation, så att företaget inte behöver internutbilda den nyanställda 

och att personen därmed kan börja med enklare inkomstbringande arbetsuppgifter 

redan från start. Detta kan i förlängningen innebära att företagets krav på utbildning 

endast ses som ett måste, och inte som något extra meriterande. Då kan man återigen 

ifrågasätta en högre utbildnings betydelse, utöver det grundläggande som krävs för att 

få sin auktorisation. När det gäller nyutexaminerade redovisningsekonomer är det dock 

inte säkert att det Truch (2001) skriver om stämmer till fullo, då en junior plats på en 

redovisnings- eller revisionsfirma sällan innebär att få in nya kundföretag till företaget 

och att i den meningen vara inkomstbringande. 

 

Rekryteringstester, både utifrån praktisk kompetens som till exempel att kunna bokföra 

och kontera korrekt, samt personlighetstester förekommer idag i vissa 

rekryteringsprocesser. Durrani och Tariq (2012) har gjort en studie om studenters, 

arbetsgivare och lärares attityder till rekryteringstester i matematiska färdigheter, 

vilket är högt rankad som personlig egenskap inom anställningsbarhet enligt en engelsk 

studie från 2006. Författarna har funnit att arbetsgivare har låga förväntningar på 

studenternas resultat och färdigheter, samtidigt som studenterna är omedvetna om att 

dessa tester överhuvudtaget existerar. Trots detta har studenterna ett stort 

självförtroende att de vid ett test av sina matematiska färdigheter klarar av det med 
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goda resultat. Ifall kompetenstester genomförs i de rekryteringsprocesser vi studerar, 

kan det tyda på att praktisk kompetens värderas högt. Samtidigt kan man även se detta 

som ett säkerställande på att studenten tagit till sig utbildningen på ett korrekt vis. Detta 

kommer bero på hur organisationen genom rekryteraren ser på kompetenstestet.  

 

Anställningsbarhet kan även sättas i relation till personlighet i rekryteringsprocessen. 

Exempelvis ses en extrovert personlighet i högre grad anställningsbar, särskilt inom ett 

multikulturellt företag, på grund av deras förmåga att skapa nätverk och vidhålla en hög 

grad av kommunikation. Det finns även ett samband mellan hur personer hanterar sin 

egen anställningsbarhet beroende på personens egna personlighetsattribut; personer 

som är lagda mer åt det tänkande hållet är i högre grad analytiska angående sin 

anställningsbarhet och utformar strategier för att nå uppsatta mål. Personer som är 

lagda åt det känslomässigt engagerade hållet är däremot mindre benägna att reflektera 

över sin egen anställningsbarhet, utan sätter hellre andras behov före sina egna och 

värderar i högre grad sin fritid och sina livsmål utöver karriären (Potgieter & Coetzee, 

2013). Detta kan vara relevant för en rekryterare av redovisningsekonomer att vara 

medveten om, då målmedvetenhet och analytisk förmåga ofta ses som goda 

karaktärsdrag i karriären. Med detta sagt kan den känslomässigt engagerade personen 

vara mer benägen att se till arbetslagets bästa. Även utseendet hos den sökanden är 

relevant i ämnet, då flertalet äldre studier pekar på att attraktiva personer tillskrivs 

positiva egenskaper såsom vänlighet, kompetens och intelligens vid en 

anställningsintervju (James Poon, 2000).  I och med att vissa krav ställs på de som 

anställs inom revisions- och redovisningsfirmorna leder tankegången naturligt mot hur 

individen passar in i yrkesrollen jämte hur den passar in i organisationen.  

 

 

2.2 P-J-matchning och P-O-matchning 
 

I Hai och Wens (2010) figur nedan (Figur 1) syns den dolda och den synliga delen av 

individers potential, kompetens samt organisationens kärnkompetens. I den synliga 

nivån behöver personens kunskap och färdigheter matchas med organisationens 

strategiska kunskap. Denna nivå kallas person-jobb-matchning (P-J-fit). På en dold nivå 

behöver personens motiv och karaktärsdrag överensstämma med organisationen image 
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och strategiska avsikter. Denna nivå kallas person-organisation-matchning (P-O-fit). På 

individnivå påverkar personens personlighet och förmåga de andra nivåerna. I modellen 

ses även P-J-fit och P-O-fit som en matchningsprocess i en interaktiv kontext.  

 

 

Figur 1: Matchningsprocessen mellan potential, kompetens och kärnkompetens. 

Källa: The fitting process between potential, competence and core competence, Hai & Wen, 2010. 

 

Vid en rekrytering där den dolda aspekten ses som viktigast hos rekryteraren kan den 

nyutexaminerade redovisningsekonomens vilja och möjlighet att växa och utvecklas 

med organisationen samt att passa in i den befintliga organisationen ses som en viktig 

aspekt. Detta går att relatera till förståelse (understandings) som Knight och Yorke 

(2003, s. 9) skriver om, vilket är ett resultat av en högre utbildning.  

Olika delar av begreppet kompetens ger olika utfall i organisationer. Dolda delar av å 

ena sidan personligheten hos den anställde och å andra sidan imagen hos 

organisationen påverkar begreppet kompetens. Den synliga delen av kompetens handlar 

om kunskap och färdigheter, både på en organisatorisk som en personlig nivå. 

Tillsammans möts de och därmed kommer individens potential och den specifika 

organisationens kärnkompetens göra att individens kompetens utvecklas och värderas i 

sitt sammanhang (Hai & Wen, 2010).  

 

Tillsammans behöver personen och företaget genomsyras av gemensamma värderingar, 

tillit och investeringar exempelvis i tid, engagemang och utbildning. Skulle dessa 

gemensamma värderingar saknas kommer individen troligtvis inte stanna länge inom 

organisationen. Det senare gör att man vid rekrytering av nyanställda behöver ta hänsyn 

till att såväl personliga egenskaper som den “praktiska” kompetensen ska passa in i 

organisationen (Hai & Wen, 2010). Vid rekrytering av redovisningsekonomer blir detta 
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en intressant avskiljare, ifall personlighetstest eller personlighetsanalyser kontra 

praktiska kompetenstester blir en avgörande faktor för vem som anställs.   

 

Organisationens strategiska kompetens ger tillsammans med individens potential och 

sakkunnighet en företagetsspecifik kompetens, som utgör dess konkurrensfördel. Detta 

innebär även att såväl individens som organisationens kompetens är en temporär 

tillgång, som behöver underhållas för att upprätthållas (Hai & Wen, 2010). För 

redovisningsekonomer sker en upprätthållning av deras kompetens genom 

vidareutbildning som är regelmässig för att inneha sin auktorisation. Detta innebär att 

den som rekryterar förmodligen tittar på att man som nyutexaminerad är villig och 

duktig på att ta till sig ny information. Något som kanske till och med är en styrka när 

man är nyutexaminerad och har god studieteknik. Detta tyder på att studieresultaten 

borde ha en stor inverkan på rekryterarens beslut.   

 

Det finns även en risk för diskriminering i att rekrytera för att personen ska passa in i 

organisationen. Över tid tenderar företag att rekrytera till en homogen grupp av 

anställda. Detta främst på grund av att 1) den som ansöker söker efter företag som den 

delar gemensamma värderingar med, 2) företaget rekryterar personer de tror kan passa 

in i gruppen och 3) anställda som inte passar in i företagskulturen tenderar att sluta. 

Dessutom har man funnit att den som rekryterar nya anställda använder 

organisationens kultur och värderingar som filter när man värderar ansökandes 

egenskaper. Ifall företaget värderar att personen ska passa in i organisationen (P-O-fit), 

kommer rekryteraren se till den ansökandens sociala kompetens. Om organisationen 

värderar en etnisk mångfald kommer även här sociala egenskaper spela in, och 

rekryteraren kommer i högre grad se till personer med utländsk bakgrund. Värderar 

organisationen däremot personliga egenskaper såsom rättvisa och öppenhet, tittar 

rekryteraren mer på personens jobbrelaterade kompetens (P-J-fit). Detta sker alltså 

genom att rekryteraren omedvetet värderar dessa egenskaper, utifrån organisationens 

värderingar (Björklund, Bäckström & Wolgasts, 2012). Hur organisationen skapar sin 

värdegrund, och vilka värderingar man förmedlar till sina rekryteringsansvariga, blir 

alltså ett filter framför personens ögon vad gäller vem som passar bäst för tjänsten. 

Detta blir intressant för oss, då vår studie innefattar att vi kommer få träffa interna 

rekryterare som bör ha en god bild av organisationens ledord. 
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2.3 Attraktivitet 
 

Varje organisation som har en kompetensbaserad kärnverksamhet har behov av en 

högpresterande arbetskraft. Att därför vara en attraktiv arbetsgivare och därmed få 

studenter att söka sig till organisationen är högst önskvärt. Det kan vara svårt att skilja 

en annons mot innehåll på ett företags hemsida. Det kan ofta handla mer om att bygga 

en image (Rose, 2012, s. 111). I vårt fall, då hemsidorna specifikt riktar sig mot 

studenter, och till viss del andra intressenter, står detta särskilt tydligt. Då det påvisats 

att organisationens värderingar påverkar hur rekryterare ser på kandidater och 

värderar deras kompetens (Björklund, Bäckström & Wolgasts, 2012), har även bilderna 

påverkan på vem som kommer vidare i en rekryteringsprocess. Det kan vara relevant att 

se hur organisationer bygger upp sin image och gör sig attraktiva för studenter. 

Begreppet attraktivitet är ofta använt i marknadsföringsforskning respektive 

organisationsforskning. Vi väljer att sätta begreppet i samband med employer branding i 

organisatorisk kontext. Relationen mellan ett arbetes karakteristiska drag och en 

organisations attribut har en tydlig koppling till organisationens attraktivitet. Hur 

attraktiv organisationen är påverkar därmed även de nyutexaminerade studenternas 

intentioner att dras till den arbetsplatsen då de söker efter ett arbete (Gomes & Neves, 

2011). Exempelvis finns i en viss attraktivitet redan i de karakteristiska dragen för vad 

en redovisningsekonom har för yrkesroll, men detta behöver även sättas i relation till 

organisationens attribut för att denna ska bli attraktiv. Detta stämmer väl överens med 

Hai och Wens (2010) studie.  

När sistaårsstudenter ska söka sig ut på arbetsmarknaden har Neeti och Sharma (2014)  

undersökt hur organisationer bör använda sig av olika kanaler för att nå ut till dem, 

samt hur man ska höja sin attraktivitet. Resultatet visar att de attribut som studenter 

främst eftersöker hos organisationer är för det första en bra företagskultur, för det 

andra ett välkänt företagsnamn samt det tredje kompensation. Därutöver är möjligheten 

till att utvecklas samt att växa inom sin karriär, stöttande kollegor och ett 

samhällsstöttande företag några viktiga organisationsattribut som ses som attraktiva 

hos studenter som söker arbete. I studien observerades även att preferenserna för de 

olika attributen varierar med studenternas utbildning. Kompensation var märkbart 

viktigare för studenter med en studiebakgrund inom handel jämfört med de inom 

naturvetenskap och humanoria. Den kanal som starkast stärker organisationens 
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attraktivitet och som blivande medarbetare föredrar att hämta information om 

arbetsgivarens varumärke från är genom jobbportaler (Neeti & Sharma, 2014). Då 

denna studie är genomförd i Indien, kan detta vara intressant att se ifall samma resultat 

skulle visas i en västerländsk miljö, även om vår avgränsning inte tillåter oss att fortsätta 

i den riktningen. Med ett globaliserat samhälle, inte minst vad gäller studenter, finner vi 

den ändå så pass aktuell och deras argumentation nära det vi finner i vår egen 

studieerfarenhet.  

 

 

2.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen  
 

Att vara anställningsbar är viktigt då man som nyutexaminerad ska ge sig ut på 

arbetsmarknaden. I definitionen som Knight och Yorke (2003, s. 5) har tagit fram ser vi 

att det är flera komponenter som tillsammans bildar en anställningsbar person. För att 

vara anställningsbar på arbetsmarknaden och även lyckas inom sitt verksamhetsområde 

ska man bland annat ha vissa bakomliggande prestationer, exempelvis akademiska 

meriter, och man ska även ha en viss kongruens med den verksamhet man befinner sig i. 

Utöver dessa egenskaper ska en anställningsbar person även inneha vissa personliga 

egenskaper som kan variera från en verksamhetsart till en annan. Personen ska även ha 

en förståelse (understanding) vilket är ett resultat av en högre utbildning (Knight & 

Yorke, 2003, s. 9).   

 

Vid en nyrekrytering kan rekryteraren se till hur väl den potentiellt anställda skulle 

passa in i dels organsationen, samt dels hur väl den skulle passa in i jobbrollen. Dessa 

olika sätt att se på en potentiellt nyanställd kallas person-organisation-matchning (P-O-

fit) samt person-jobb-matchning (P-J-fit). Beroende på vilken utgångspunkt och vad 

rekryteraren söker efter vid anställningstidpunkten kan en viss slags person väljas ut till 

anställningen. Rekryteraren påverkas i sitt val av vilka slags värderingar organisationen 

har.  

 

Attraktivitet är ett begrepp som är relevant inför vår bildstudie, då organisationer 

marknadsför sig mot studenter för att bli en attraktiv arbetsgivare. De bygger sin image, 

som även rekryteraren använder då de bedömer kandidater. Olika slags yrkesroller har 

olika relation till sina organisationer, och dessutom påverkar olika studieinriktningar 
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vad man värderar högst hos sin blivande arbetsgivare. Studenter använder gärna 

jobbportaler som främsta kanal när de söker arbete och det studenter värderar högst är 

för det första en bra företagskultur, det andra ett välkänt företagsnamn samt det tredje 

kompensation. Då vår studie vänder sig åt andra hållet, från ett arbetsgivarperspektiv, 

är det relevant att se hur de bygger en image som är attraktiv för studenterna, samtidigt 

som den speglar organisationens egna värderingar och företagskultur. Framförallt 

kopplas detta samman med P-O-fit och torde vara relevant när företagets ska rekrytera 

personer som passar in i organisationen.   

 

 

2.5 Analysmodell 

 

Modellen är indelad i tre pyramider: individuell potential, individuell kompetens samt 

organisationens kärnkompetens. Dessa har i sig underkategorier som tar upp dels den 

dolda basen av varje pyramid, dels den synliga delen av varje pyramid.  

 

 

Figur 2: Analysmodell 

Källa: Egen översättning och omarbetning av Hai och Wens modell (2010, figur 1, s. 8)  

 

Vi operationaliserar modellen genom att i första delen av modellen behandla just 

potential och individen, där vi undersöker hur personens egenskaper värderas av 

företagens rekryteringsansvariga.  
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I nästa del av modellen undersöker vi hur kompetensen och de tillskaffade egenskaper 

man kan finna genom akademiska meriter och kompetenser samt genom 

arbetslivserfarenhet, föreningsengagemang och dylikt värderas.  

 

I den tredje delen av analysmodellen behandlas organisationens kärnkompetens vilken 

uttrycks genom image, strategiska intentioner, kunskap och egenskaper. Denna del av 

analysmodellen kommer att sättas i relation till vår bildstudie.  

 

Genom att analysera steget mellan pyramid två och tre finner vi hur bra den 

arbetssökande personen passar in i organisationen (P-O-fit) respektive jobbrollen (P-J-

fit). I detta steg behövs även att studenten finner organisationen attraktiv, eftersom att 

vara anställningsbar inte kräver att personen nödvändigtvis vill arbeta på företaget. Ur 

ett arbetsgivarperspektiv blir steget extra viktigt vid rekrytering, särskilt när det finns 

konkurrens om kandidaterna.  

 

Individens kompetens påverkar, och i sin tur påverkas, av organisationens 

kärnkompetens. Denna tredje del av analysmodellen är liksom som de två tidigare 

delarna indelad i en synlig respektive dold del. Den synliga tar upp vilka strategiska 

egenskaper samt vilken strategisk kunskap som eftersöks i organisationen. Den dolda 

delen tar upp organisationens image samt vilka strategiska intentioner företaget har, 

exempelvis vilken placering företaget vill ha på marknaden. Sammantaget ger alla delar i 

analysmodellen en bild av vad som eftersöks av den specifika organisationen för att man 

ska bli anställningsbar. 

 

Knight och Yorke (2003, s. 5) skriver i sina tilläggspunkter, att vara anställningsbar inte 

en självklar väg till att faktiskt bli anställd. I enlighet med Hai och Wen (2010) krävs 

dessutom nästa steg, att man både behöver vara rätt för organsiationen (P-O-fit) men 

även att man ska vara rätt för själva yrkesrollen (P-J-fit). Om det ena väger tyngre än det 

andra för att komma till nästa steg, anställning, blir en spännande punkt i vår 

undersökning.  
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3. Metod 
 

Inledningsvis har en intervjustudie genomförts där vi valde att fokusera på två av de 

största redovisningsbyråerna i Örebro, KPMG samt EY, vars rekryteringsansvariga vi har 

intervjuat. Vi använde oss av en intervjuguide som vi hade utformat efter vår 

analysmodell.  

 

Vidare har vi även genomfört en bildstudie. Där analyserades respektive företags 

bildmaterial som hämtades från deras hemsidor som riktar sig mot rekrytering av 

studenter. Detta för att försöka förstå vilken kultur som respektive företag genomsyras 

av och vad de söker efter vid rekrytering av nya medarbetare. Detta förmodade vi 

förmedlades genom bildmaterialet och marknadsföringen på respektive företags 

hemsida. Vi valde att genomföra bildstudien efter intervjustudien för inte bli färgade av 

våra tolkningar från bildstudien inför intervjuerna. Att göra studierna i omvänd ordning 

hade i och för sig kunnat ge oss en vägledning inför intervjuerna och kanske även ett 

diskussionsämne på intervjutiden. Dock hade detta även lett oss in på en subjektivt spår 

som inte hade varit till fördel för vår triangulering och analys av det empiriska 

materialet.  

 

För att sätta studierna i relation till varandra har vi använt oss av triangulering. Bryman 

& Bell (2005, s. 310) skriver att: ”Triangulering innebär att man använt mer än en metod 

eller datakälla vid studiet av sociala företeelser.” Metoden kan användas genom att 

resultaten från en undersökning där en metod används sätts i relation mot resultaten 

från den andra undersökningen. Viktigt att tillägga är att när man gör en triangulering är 

det inte alltid som resultaten från respektive metod bekräftar eller styrker varandra. Om 

motsägelsefulla resultat framkommer så är det bäst att hantera de resultat som är 

viktigast och avgörande för studien (Bryman & Bell, 2005, s. 502 f). I vår studie har 

analysen från intervjustudien relaterats till analysen från bildstudien. Då vi har utformat 

vår analysmodell med grund i Hai och Wens (2010) konceptuella studie har vi inte haft 

någon tidigare analysmetod att förhålla oss till utan varit fria i vårt metodval och funnit 

en intervjustudie relaterat till en bildstudie som lämpligast för att uppnå vårt syfte med 

undersökningen.  
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3.1 Metod intervjustudie 
 

3.1.1 Undersökningsdesign  
 

Kvalitativ forskning har en kunskapsteoretisk ståndpunkt, vilket innebär att man som 

forskare har en tolkningsinriktad syn på sin forskning och vill skapa sig en förståelse för 

den värld vi lever i. Det sociala samspelet som uppstår mellan människor är ett resultat 

av interaktioner mellan individer (Bryman & Bell, 2005, s. 298 f).  Då denna del av 

studien tar utgångspunkt i det sociala samspelet som en rekryteringsprocess och en 

anställning innebär då en person (rekryteraren) tar ställning till den andra personen 

(arbetssökanden) är det kvalitativa angreppssättet mest lämpligt enligt oss.  

 

Kritik har riktats mot kvalitativ forskning för att den är alltför subjektiv. Att kvalitativ 

forskning är subjektiv enligt kvantitativa forskare innebär att de anser att det resultat 

som kvalitativa forskare kommer fram till grundas eller åtminstone färgas av deras egen 

subjektiva bild av verkligheten. Som kvalitativ forskare kan man själv välja ut vad man 

anser är betydelsefullt i sin studie och då även styra den därefter (Bryman & Bell, 2005, 

s. 318 f). Detta är något vi inte bara varit medvetna om, utan även något vi dragit nytta 

av, då vi tillhör den målgrupp som företagen riktar sig mot. Självklart kan man 

argumentera att den påverkan vi har haft på intervjupersonerna gett en skev bild, å 

andra sidan har vi sett till att våra tolkningar finner grund i en teoretisk bakgrund.  

 

Genom att det är forskarens egen syn på sin studie som spelar så stor roll så är det även 

svårt att replikera en kvalitativ studie då forskaren själv och hans eller hennes 

verklighetssyn spelar så stor roll för studiens utförande samt dess resultat. Det kan även 

vara svårt att generalisera en kvalitativ forsknings resultat då den sociala situationen 

som sker just i en studies forskningsområde inte behöver gälla i en annan liknande 

miljö. Kvalitativ forskning har dessutom kritiserats för att ha en bristande transparens 

då det dels är svårare att redogöra för de deltagare som valts ut för den studien än för en 

kvantitativ studie, dels kan det vara svårt att fastställa hur den kvalitativa forskaren har 

gått till under sin studie och hur den har kommit fram till sina slutsatser (Bryman & Bell, 

2005, s. 319 f). Genom att vi har spelat in och transkriberat våra intervjuer har vi försökt 

behålla detaljrikedomen och transparensen. De personer vi intervjuat kan självklart ha 

en egen bild av verkligheten som färgar deras val av kandidater. Att vi därför valt att inte 
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endast göra en fallstudie på ett enskilt företag gör att vi förhoppningsvis uppnår en lite 

större replikerbarhet. För framtida studier skulle dock fler rekryterare, kanske från 

olika delar av landet, behöva intervjuas för att ge en större empirisk mättnad än vad vi 

med begränsade möjligheter kunnat åstadkomma.  

 

I vår studie har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med de 

rekryteringsansvariga på KPMG samt EY. Fördelarna med intervjuer är bland annat 

kontrollen som vi som intervjuare hade över intervjusituationen, lämpligheten för en 

sådan studie där det krävs kunskapsfrågor från väl insatta inom sitt område samt att vi 

som intervjuare hade möjlighet att ställa följdfrågor för att förklara eventuella 

oklarheter. Intervjuer som undersökningsmodell har sina nackdelar, bland annat kan 

det finnas en intervjuareffekt där den som intervjuar påverkar den intervjuade på ett 

omedvetet plan. Dessutom finns det krav att den som intervjuar är välutbildad och 

påläst för att få ett tillförlitligt material (Christensen et al., 2010, s. 178). Därför såg vi till 

att inför intervjuerna vara pålästa på vår teoretiska referensram samt att ha utformat 

vår intervjuguide efter denna.  

 

 

3.1.2 Undersökningsdeltagare 
 

Vi tog kontakt med de rekryteringsansvariga för att få en validitet i att de som deltar i 

vår intervju faktiskt har den erfarenhet inom ämnet vi studerar. Hos KPMG träffade vi en 

kvinna som är rekryteringsansvarig för Örebrokontoret och som dessutom är 

auktoriserad revisor. Hon har arbetat på firman sedan nittiotalet och varit med om ett 

flertal rekryteringar. Sedan cirka ett år tillbaka är hon rekryteringsansvarig för kontoret. 

Hos EY träffade vi en man som är rekryteringsansvarig tillika kontorschef samt 

auktoriserad revisor. Han har varit i branschen sedan 16 år tillbaka och på 

Örebrokontoret i åtta år. Han spelar en stor roll i alla företagets rekryteringar och har 

stor erfarenhet av detta. Vid intervjutillfället nämnde han att det även fanns en 

gruppchef som har hand om rekryteringar, och gav oss namnet på denne. Därför kunde 

vi även intervjua gruppchefen på revisionsavdelningen, som har varit involverad i alla 

rekryteringar de senaste sex åren på sin avdelning. Han är även auktoriserad revisor och 

har varit på firman i tretton år. 
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Vi har använts oss av ett strategiskt urval. Detta baseras på att vi medvetet valt ut vilka 

respondenter som medverkat i vår studie (Christensen et al., 2010, s.130). Detta 

utvecklades till ett så kallat snöbollsurval. Snöbollsurval är en form av kedjeurval som 

grundar sig på att forskaren får ytterligare kontakt med deltagare genom de 

ursprungligt utvalda deltagarna (Bryman & Bell, 2005, s. 127).  Urvalsmetoderna är en 

typ av icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att deltagarna inte är slumpmässigt 

utvalda, alltså har en del av populationen större chans att komma med i urvalet än andra 

(Bryman & Bell, 2005, s. 111). Nackdelen med att välja ett icke-sannolikhetsurval är att 

studiens resultat inte blir generaliserbart. Å ena sidan hade något annat slags urval i vårt 

begränsade område inte varit möjligt för denna studie, då vi inte hade fått den 

validiteten om deltagaren i fråga inte har erfarenhet av rekrytering. Å andra sidan kan 

argumenteras att vårt urval inte blivit tillräckligt representativt, vilket är en vanlig kritik 

i samband med ett icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2005, s. 125). Med det menas 

att urvalet inte speglar populationen på ett korrekt sätt (Bryman & Bell, 2005, s. 111). I 

vår analys benämns kvinnan från KPMG som ”Intervjuperson 1”, EYs kontorschef som 

”Intervjuperson 2” och EYs gruppchef för revisionsavdelningen som ”Intervjuperson 3”.  

 

 

3.1.3 Intervjuguide 
 

Viktigt att tänka på vid utformningen av en intervjuguide är att använda sig av teman 

och frågor som besvarar studiens frågeställningar. En annan viktig aspekt är att 

intervjuguidens frågor är utformade så att de rymmer flexibilitet, de får helt enkelt inte 

vara för specifika. Det kan hindra att alternativa idéer och synsätt dyker upp under en 

intervju (Bryman & Bell, 2005, s. 369). Vi utformade vår intervjuguide (bilaga 1) med 

grund i vår framarbetade analysmodell (figur 2, s. 13).  

 

I första delen av intervjun ställde vi allmänna frågor, där vi började med organisationen 

och intervjupersonens erfarenhet och yrkesroll. Detta för att säkerställa att personen vi 

intervjuade hade den erfarenheten angående rekrytering som krävdes för att ge oss 

riktiga svar. De allmänna frågorna ställdes även med syfte att få en bekväm stämning 

och en introduktion. 
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Vi ställde sedan en öppen fråga om hur deras rekryteringsprocess går till. Detta för att 

leda in på ifall företagen använder sig av 1) kompetenstest, 2) personlighetstest, 3) hur 

annonseringen går till och 4) vad syftet med deras universitetssamarbete är. Dessa fyra 

punkter knyter an till olika delar av vår analysmodell (figur 2, s. 13). Frågan gällande 

kompetenstest kan härledas till den andra pyramiden i vår modell där individens 

kompetens och personens kunskap, färdigheter och karaktärsdrag tas upp. 

Personlighetstest kan kopplas till individens potential som tas upp i den första 

pyramiden av vår analysmodell. Värderingen mellan personlighetstestet och den 

praktiska kompetensen är en intressant punkt inför vår analys. Den tredje samt den 

fjärde punkten kan i analysmodellen kopplas till organisationens kärnkompetens. 

 

Vi fortsatte intervjuguiden inom samma tema och ställde frågor om det är något övrigt 

de tittar på vid rekrytering, exempelvis ålder, familjesituation, fritidsintressen, bakgrund 

eller yttre attribut. Detta hänger ihop med fyra aspekter i vår analysmodell: individens 

potential samt kompetens (i relation till anställningsbarhet), P-O-fit i form av att man 

tittar efter någon särskild kongruens gentemot de övriga anställda i organisationen, eller 

ifall man sökte efter en viss slags bakgrund för en viss yrkesroll (P-J-fit). En fråga som är 

formulerad som övrigt kan alltid argumenteras vara öppen, och med de olika aspekterna 

vi undersökte var detta även en målsättning.  

 

När vi gick vidare kom vi in på personlighet och individens potential. Vi ställde en fråga 

om personer som de söker exempelvis ska ha utåtriktade, nätverkande eller 

vinstdrivande personligheter. Denna fråga kan vi med facit i hand se var något ledande, 

men ändå nödvändig för att komma in på rätt spår. Vi var noga med att ställa följdfrågor 

på deras respektive svar för att de intervjuade skulle motivera dem. Även här handlar 

det såväl om individens potential i anställningsbarhet, P-O-fit och P-J-fit. 

 

I nästa del av intervjuguiden var temat individens kompetenser, just inför 

anställningsbarheten, men självklart även relaterat till både P-O-fit och P-J-fit. Vi ställde 

frågor både om hur hög examen den sökande bör ha, hur mycket rekryteraren tittade på 

betygen och ifall intervjupersonen såg några särskilda egenskaper, kompetenser eller 

attribut just hos nyutexaminerade studenter. Vi kom sedan in på tidigare 

arbetslivserfarenhet, vilket även detta är kopplat till individens kompetens, för att se 

hur man ställde sig till detta i form av anställningsbarhet. Just när det gäller 
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nyutexaminerade ekonomer är inte alltid arbetslivserfarenhet en självklarhet, men 

frågan vi ställde var om det ses som meriterande eller ej och varför. I olika arbetsroller 

kanske olika slags bakgrund och erfarenhet även påverkar anställningsbarheten och 

dess möjlighet till att passa in i yrkesrollen. 

 

Just för P-J-fit valde vi även att ställa en särskild fråga ifall man tittade på något speciellt 

just för yrkesrollen. Här valde vi att ställa en öppen fråga med en eventuell följdfråga 

angående vilka de viktigaste egenskaperna är för att få jobb som redovisningsekonom. 

Med tanke på att svaret såväl kunde handla om arbetslivserfarenhet, personliga 

egenskaper som akademiska meriter gav detta oss ett svar som gav oss validitet inför 

vår analys.  

 

För att fortsätta på samma spår gick vi vidare till temat P-O-fit och ställde frågor om ifall 

de tittade på något speciellt för att personen ska passa in just i deras organisation. 

Följdfrågan här blev vilken eller vilka de viktigaste egenskaperna var för att få jobb i just 

deras organisation.  

 

Slutligen hade vi i vår intervjuguide en fråga kopplad till organisationens 

kärnkompetens angående vad som gjorde dem attraktiva som arbetsgivare. Denna fråga 

ställdes för att se om det skulle leda fram till de värderingar som förmedlades genom 

bilderna på företagens hemsidor. Detta för att knyta ihop vår bildstudie med bildanalys 

till vårt intervjumaterial.  

 

 

3.1.4 Procedur 
 

För att boka in intervjuerna tog vi kontakt via telefon och uppföljande e-post med de 

ansvariga för studentkontakterna på respektive företag. De hänvisade oss senare vidare 

till den på företaget som är ansvarig för rekryteringsprocessen, något vi efterfrågade för 

att få validitet i att den som vi intervjuar ska ha erfarenhet av ämnet. Innan intervjuerna 

skickade vi ut bekräftelse via e-post där vi i stora drag berättade om vilka teman vi 

skulle beröra. Detta för att vi gick medvetet inte in i detalj på vilka frågor vi skulle ställa, 

utan höll en övergripande ton:  
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“Vår uppsats kommer handla om en studie av rekrytering av nyutexaminerade 

redovisningsekonomer. Under intervjun kommer vi ställa frågor om  

 

- Rekryteringsprocessen mellan er och nyutexaminerade redovisningsekonomer 

- Urval bland kandidaterna inför ett jobb - vad ni prioriterar 

- Samarbete med universitetet” 

 

Detta gjorde vi för att se till att svaren vi fick under intervjuerna inte var förberedda för 

att ge en viss vinkel för företaget. Samtidigt ville vi ge ett gott intryck så att personerna 

skulle vara så öppna som möjligt utan att bli överrumplade. Att ha ett etiskt 

tillvägagångssätt och inte få deltagarna att känna sig obeväma eller illa till mods är en 

viktig faktor att ta hänsyn till (Christensen et al, 2010, s 40). Därutöver så bad 

intervjupersonerna om att få ta del av de frågor som skulle tas upp under 

intervjutillfället innan det att intervjun ägde rum, vilket var ytterligare en anledning till 

e-brevet med den övergripande tonen.  

 

Då vi såg det lämpligt att inte vara tre intervjuare delade vi upp oss, och var antingen en 

eller två vid varje intervju. För att ändå genomföra dem likartat övade vi 

intervjufrågorna noga innan, och hade en utförlig intervjuguide (bilaga 1) med punkter 

som skulle tas upp under intervjutillfället. Vid intervjuerna tackade vi för att våra 

intervjupersoner tagit sig tid att träffa oss. Vi frågade om de godkände att vi spelade in 

intervjuerna, vilket de gjorde.  Att spela in intervjuerna ger ett mer korrekt underlag för 

en detaljerad analys och vid endast anteckningar tappas detaljrikedomen i exempelvis 

fraser och betoningar (Bryman & Bell, 2005, s. 370) Under båda intervjuerna satt vi i 

konferensrum på deras respektive arbetsplatser under ostörda förhållanden. Vi hade en 

tidsbegränsning på en timme, vilket samtliga intervjuerna höll sig inom utan 

komplikationer.  

 

Under de första minuterna av intervjuerna läggs grunden för hur den fortsatta intervjun 

kommer att fortskrida. Genom att skapa en avslappnad miljö där intervjupersonen 

inledningsvis får svara på frågor som känns relativt enkla att prata om läggs en bra 

grund för hela samtalet (Christensen et al., 2010, s. 173). Under intervjuerna försökte vi 

löpande undvika ledande frågor och istället ställde vi öppna frågor kring organisationen 

och dess rekryteringsprocess. För att säkerställa att frågorna i vår intervjuguide skulle 
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uppfattas korrekt och inte vara ledande genomförde vi ett antal testintervjuer. Efter de 

öppna frågorna ställdes det vid behov även följdfrågor för att dels få ett förtydligande 

eller ytterligare information från intervjupersonen, i enlighet med Christensen et al. 

(2010, s. 174). Exempelvis ställde vi en öppen fråga om hur rekryteringsprocessen går 

till, och ifall intervjupersonen inte själv nämnt kompetenstester och personlighetstester 

har vi ställt följdfrågor om detta då detta är något vi vill undersöka.  

 

Efteråt transkriberade vi intervjuerna och skickade detta material till dem via e-post. 

Detta hade vi planerat, men märkvärt är även att kontorschefen på EY önskade att se 

materialet innan det publicerades. I e-brevet bad vi dem att återkomma till oss via e-

post med eventuella förtydliganden eller tillägg. Från KPMG fick vi svar med mindre 

grammatiska justeringar, och intervjupersonerna från EY svarade antingen inte alls eller 

bara med ett godkännande.  

 

 

3.1.5 Analysmetod 
 

Vi har valt att kategorisera det transkriberade materialet i en tabell enligt 

intervjuguiden då den var uppbyggd utefter analysmodellen. Kategoriseringen 

tillämpades genom en kort summering av vad de intervjuade tog upp vid 

intervjutillfället. En annan klassisk kvalitativ analysmetod är kodning, vilket innebär att 

man sätter etiketter på och delar upp intervjumaterialet för att på så sätt hitta samband 

(Christensen et al., 2010, s. 300). Då vårt material inte var så omfattande såg vi vår valda 

typ av kategorisering som en mer överskådlig väg att finna samband och hantera vårt 

intervjumaterial.  

 

När vi genomförde analysen utgick vi från en operationalisering av den modell som vi 

tagit fram för vår studie (figur 2, s. 13). I första pyramiden av vår analysmodell 

behandlar vi individens potential, där vi undersökte hur personens egenskaper 

värderades av företagens rekryteringsansvariga.  

 

I nästa del undersökte vi hur kompetensen och de tillskaffade egenskaper man kan finna 

genom akademiska meriter och kompetenser samt genom arbetslivserfarenhet, 

föreningsengagemang och dylikt värderades.  
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I den tredje och sista delen av vår analysmodell togs organisationens kärnkompetens 

upp. Här analyserade vi organisationens strategiska kunskap och egenskaper samt 

vilken image de ville visa upp av sig själva. Ytterligare togs de strategiska intentioner 

som företaget hade upp. Sammantaget gav alla modellens delar en bild av vad som 

eftersöktes för att man ska bli anställningsbar på arbetsmarknaden. 

 

Genom att analysera steget mellan del två och tre fann vi hur bra den arbetssökande 

personen passade in yrkesrollen (P-J-fit) respektive organisationen (P-O-fit). I detta steg 

behövdes även att studenten fann organisationen attraktiv, eftersom att vara 

anställningsbar inte kräver att personen nödvändigtvis vill arbeta på företaget. Ur ett 

arbetsgivarperspektiv blir steget extra viktigt vid rekrytering, särskilt när det finns 

konkurrens om de bästa kandidaterna.  

 

 

3.2 Metod bildstudie 
 

“En bild är aldrig oskyldig” skriver Gillian Rose (2012, s. 17) och det finns alltid en 

konstruktion bakom den: i hur den producerats, i bilden själv i socioekonomisk mening 

och slutligen var den visas eller publiceras (Rose, 2012, s. 24). Detta är den största 

anledningen till att vi använt oss av bildmaterial för vår studie, då det på en 

underliggande nivå visar hur företaget uppfattas och vill uppfattas. Det kan tänka sig att 

man skulle kunnat undersöka organisationens image och/eller strategi (figur 2, s. 13) 

exempelvis ur ett studentperspektiv med intervjuer eller fokusgrupper. Alternativt hade 

man kunnat göra en studie med större marknadsföringsfokus och lagt mer fokus på 

marknadsföringsteorier än vad vi gjort, då vår studie är organisatoriskt inriktad. Med 

vår begränsade studie ser vi bildmaterialet som en viktig aspekt inom employer 

branding, särskilt då materialet finns under respektive företags karriärsflik på deras 

hemsidor. Hade vi gjort en marknadsföringsinriktad studie hade vi kunnat analysera 

employer branding-begreppet vidare, och även sett djupare till saker som 

marknadsföringskanaler, image och dylikt. 

 

Vi valde att använda oss av en bildstudie där vi har undersökt budskapet och 

symboliken i bildmaterialet på de utvalda revisionsbolagens hemsidor. Vid bildanalyser 

bedöms bilder i ett undersökande syfte, vilket redan kan påverka hur vi tyder 



24 
 

budskapet. Detta kan förvränga bilden mot hur en person som inte är insatt ser och 

tolkar den. Det finns alltså en naturlig reflexivitet i och med att vi har ett syfte med hur 

vi tittar på bilden (Rose, 2012, s. 17; Bryman & Bell, 2005, s. 467). I vår studie har vi inte 

bara varit medvetna om reflexiviteten, vi har även dragit nytta av den i och med vårt 

metodval. Då vi har studerat hur bilderna publiceras i ett sammanhang som 

marknadsför sig mot ekonomistudenter som särskild målgrupp, har vi ändå kunnat se 

att vi själva tillhör just den målgruppen, att vi genomför vår analys ur studentperspektiv 

och att vår bias kan argumenteras vara relevant för studien.  

 

Vid bildstudier finns olika vägar att gå; de vanligaste varianterna vid studier av reklam, 

bilder och fotografier är innehållsanalys eller semiologi (semiotik) (Rose, 2012, s. 45). 

Då en innehållsanalys kräver en stor mängd bilder för att ge en rättvisande bild och då 

det traditionellt sett är en kvantitativ forskningsmetod, om än att den argumenterats 

kunna användas kvalitativt sedan 1990-talet (Rose, 2012, s. 85), har vi sett att semiologi 

är en mer lämplig metod för vår undersökning. Genom semiologi skapar man mening, 

och tyder symboliken i en bild (Rose, 2012, s. 107). Semiologi lutar sig mot en 

socioekonomisk definition att vetenskap kan skiljas från ideologi. Det innebär att 

ideologi är konstruerade för att legitimera ojämna sociala maktrelationer. Vetenskap är 

hur man visar och mäter dessa ojämnheter (Rose, 2012, s. 106).  

 

Semiologi har ofta kritiserats för att forskare väljer ut bilder som stödjer deras 

ståndpunkt (Rose, 2012, s. 109). Detta är en kritik som vi har hanterat genom att hitta 

exempel som är representativa för revisionsbyråernas hemsidor och internetbaserade 

rekryteringsverktyg. Vi har också försökt stödja våra teorier genom att hitta ett flertal 

bilder som visar samma slags situation och budskap.  

 

Visuella koder, och att tyda dessa koder, är ofta villkorat med en viss förståelse från 

gruppen av mottagare som meddelandet menat för (Rose, 2012, s. 128).  Vi har använt 

oss av klassiska semiotiska koder, exempelvis artefakten glasögon som ett tecken på 

intelligens eller en kvinnas utsläppta hår som ett tecken på sexualitet (Rose, 2012, s. 115 

f). Detta kan argumenteras vara gammalmodigt eller vinklat, men det är vårt 

ställningstagande att använda oss av dessa, då å ena sidan den som sänder signalen, 

alltså den som valt ut bilden, kan antas ha varit medveten om detta och å andra sidan är 

vi eniga om att dessa koder återfinns i bildmaterialet. Då ett forskarlag kommer överens 
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om hur de ska tolka det de ser och hör i sin undersökning kallas för internreliabilitet 

(Bryman & Bell, 2005, s. 306). Vi har säkerställt detta genom att vi som olika individer 

med olika bakgrund är eniga och delar samma tolkningar. Då vi är studenter och studien 

är gjord ur detta perspektiv är koderna vi utläst relevanta. Hade vi exempelvis gjort vår 

intervjustudie inklusive bildmaterialet och låtit representanterna från företagen tyda 

dem, hade dessa personer säkerligen tolkat dem annorlunda och ur ett annat perspektiv.  

 

 

3.2.1 Urval/Material 
 

Vi har valt ut tre bilder från EYs hemsida, vilka är bland de första som syns under fliken 

“Karriär och student”. Vi har även valt ut tre bilder från KPMGs hemsida, vilket är de 

första som syns i ett bildspel på deras karriärssida för studenter. I semiologiska 

undersökningar, vilken är den analysmetod som vi använt oss av, används ett urval som 

innebär är man som forskare ser till det socialt intressanta och väljer bilder i ett 

sammanhang som man finner relevant att analysera. Studien står och faller på sin egen 

analytiska integritet, snarare än att vara överförbar på annat bildmaterial (Rose, 2012, s. 

110 f). Vi är medvetna om att alla bilder säkerligen inte är tagna på företagens kontor. 

Dock har de valt dessa bilder av en anledning och de vill att bilderna ska representera 

deras företag. För studien har vi endast använt bilderna i ett vetenskapligt syfte utan 

intentioner att använda dem kommersiellt.  

 

 

3.2.2 Procedur/Analysmetod 
 

För att analysera bildmaterialet genom ett semiologiskt synsätt använde vi oss av Gillian 

Rose (2012, s. 133) föreslagna punktlista:  

 

- Bestäm vad bilderna är. 

- Bestäm vad de betyder i sig själva. 

- Tänk på hur de relaterar gentemot andra bilder i sig själva. 

- Undersök samband i ett vidare system av mening, från koder till ideologier. 

- Kom tillbaka till bilderna via deras koder för att undersöka det precisa 

förhållandet/samverkan mellan ideologi och mytologi. 
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För vår studie valde vi att hoppa över steg 3, och därmed analysera bilderna enskilt, för 

att sedan i en sammanfattning jämföra dem mot varandra företagsvis. Därefter jämförde 

vi företagens samlade bildmaterial mot varandra i vår sammanfattande analys, där vi 

även jämförde dem mot vårt analyserade intervjumaterial.  

 

Steg 1. Vi delade in bilderna i olika delar. Dessa kan vara svåra att separera från 

varandra, då få bilder är tydligt uppdelade i sektioner. Bilder och skyltar (sign, övers. 

anm.) består av två delar: Signified såsom objekt eller koncept och signifier såsom ljud, 

bild eller text. Det behöver inte finnas ett samband mellan dessa, vilket är viktigt att 

notera i mainstreamade semiologiska undersökningar. I vår analys har vi analyserat ifall 

ett sådant samband finns, och i vilken utsträckning det var förankrat. Detta kan vara 

symboliskt, indexerat eller godtyckligt (Rose, 2012, s. 115).  

 

Steg 2. De olika elementen i bilderna analyserades med stöd av de punkter som Rose 

(2012, s. 115 f) anger angående som kan vara viktigt att titta på när personer finns med i 

bildmaterialet. I denna finns även artefakter och omgivning med som analyspunkter. 

 

Steg 3 (tidigare steg 4).  Vi undersökte delarna från steg två i relation till ett vidare 

sammanhang, även ideologimässigt. I detta fall menades med ideologi de sociala 

skillnader som bilden kan innebära; vem var underkastad och vem hade makt (Rose, 

2012, s. 106 f).  

 

Steg 4 (tidigare steg 5). Vi tog oss tillbaka genom koderna (steg 2) för att studera 

relationen mellan ideologier och mytologier. Med detta menas att bilden har en 

konstruerad djupare mening som tas för given och blir till verklighet genom bilden 

(Rose, 2012, s. 131).  
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4. Sammanfattning av intervjuerna 
 

Nedan följer en sammafattning av de frågor som togs upp under intervjuerna (figur 3, s 

27 f). För att se vilka frågor som togs upp under varje moment hänvisar vi till vår 

intervjuguide (bilaga 1). 

 



28 
 

 

Figur 3 

Källa: Egen bearbetning 
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5. Analys intervjustudie 
 

5.1 Individens potential - (Förmåga/personlighet) 
 

Enligt denna studies analysmodell kan vi se att en arbetssökandes förmågor och 

personlighet är ett led för att bli anställningsbar. Potgieter och Coetzee (2013) tar upp 

hur olika personligheter kan påverka en individs anställningsbarhet vilket är något vi 

har kunnat bekräfta genom de intervjuer som genomförts med KPMG och EY. Att ha en 

extrovert personlighet kan gynna den enskilde då den söker jobb och därmed leda till att 

personen i högre grad är anställningsbar. Detta är något som går emot den tidigare 

bilden av redovisare där de sågs som personer som endast satt inne på sina kontor och 

utförde pappersarbete utan att behöva komma i kontakt med andra människor. Enligt 

intervjuperson 3 så krävs det rätt profil hos en sökande för att den ska vara intressant 

för EY som företag. De egenskaper som intervjuperson 3 tar upp är att “… man ska vara 

utåtriktad, man ska vara ambitiös och ha initiativförmåga”. Dessa egenskaper är i 

huvudsak dolda och tyder på att man har rätt profil för organisationen.  

 

Att en arbetssökande ska vara utåtriktad grundar sig i att personen ska ha lätt för sig att 

skapa nätverk inom branschen och vidhålla en god kommunikation med dels företagets 

existerande kunder, dels framtida kundmöjligheter. Detta skapar alltså ledet mellan 

utåtriktad, som är dold del av personligheten, till en synlig förmåga: att bygga nätverk 

och relationer. Intervjuperson 1 tar upp vikten av att vara utåtriktad hos KPMG och 

samtidigt ha en förmåga att agera säljare för företaget då de säljer in sig själva hos 

kunder hela tiden. Samma intervjuperson tar ytterligare upp att själva förmågan att vara 

säljande kan vara något som den arbetssökande kan lära sig allteftersom men att vara 

just utåtriktad och att “… man kan funka ute hos våra kunder och man kan funka med 

personalen här…” ses som en väldigt viktig aspekt vid nyrekryteringen. Detta stämmer 

alltså väl in med kopplingen mellan personlighet och kompetens, där kompetensen är 

något man med rätt personlighet kan tillskaffa sig (Hai & Wen, 2010).  

 

De rekryteringsansvariga vid både KPMG och EY nämner vid flera tillfällen att de söker 

utåtriktade personer till deras verksamhet. KPMG ser mer till hur en individ passar in i 

gruppen. Intervjuperson 1 berättar om hur viktigt det är med en sökandes personlighet 

och hur hon skulle “… sätta det (personligheten) i främsta rummet” vid en 
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nyrekrytering. Detta visar på att personligheten spelar en stor roll vid en nyrekrytering. 

Ytterligare ökar den sökandes anställningsbarhet då rätt personlighet klassas som en 

positiv aspekt av den arbetssökande vid rekyteringsprocessen (Potgieter & Coetzee, 

2013). Därutöver kräver de rekryteringsansvariga, dock i olika grad, att den sökande 

även besitter en viss ambition att växa inom företaget samt att den sökande ska inneha 

en viss analytisk förmåga. EY verkar ha en hårdare syn än KPMG på att den 

arbetssökande ska hålla en viss standard som individ både genom den sökandes 

personlighet och genom de krav som ställs på den för att bli anställd, till exempel genom 

de kunskaps- och intelligenstester som den sökande får genomföra.  

 

 

5.2 Individens kompetens - (kunskap/färdigheter - 

självkoncept/motiv/karaktärsdrag) 
 

Båda respondenterna på EY berättar om de färdighetstester som de arbetssökande 

måste genomföra för att få komma på intervju. Durrani och Tariq (2012) har studerat 

studenters, arbetsgivare och lärares attityder till rekryteringstester i matematiska 

färdigheter, vilket är högt rankad som personlig egenskap. Då kompetenstester 

förekommer hos EY är det ett bevis på att studenters kompetens värderas högt hos dem. 

Detta bekräftas ännu en gång då EY berättar att för att ens få möjlighet att komma på 

intervju måste den sökande få över medel (5 av 10 möjliga poäng) på de olika testerna. 

Intervjuperson 2 berättar även att om den sökande inte skulle lyckas alltför väl på 

färdighetsproverna men att den har en fantastisk personlighet så skulle “… man nog ha 

överseende med färdighetsproverna”.  

 

Tidigare arbetslivserfarenhet är en bra merit men det är inte nödvändigtvis något som 

prioriteras vid en nyanställning hos KPMG. Det kan vara en fördel om man ska arbeta på 

redovisningssidan att tidigare ha arbetat med löpande bokföring eller i 

redovisningsprogrammet Visma men det är inget krav som ställs av dem som företag. 

Om man däremot ska arbeta på revisionsavdelningen inom företaget så kan det vara en 

fördel om man inte haft någon tidigare arbetslivserfarenhet genom att företaget då kan 

lära upp och forma de nyanställda efter organisationens sätt att arbeta och tänka. Båda 

företagen berättar att nyexaminerade studenter är formbara, vilket de båda ser som 

något positivt för deras företag. EY påpekar att det är positivt om studenten jobbat extra 
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vid sidan av skolan eller varit aktiv i studentaktiviteter då det enligt dem är ett bevis på 

ambition. Detta kopplar oss tillbaka till Potgieter och Coetzees (2013) studie som tar 

upp hur olika personligheter påverkar en individs anställningsbarhet. EY menar att det 

är meriterande med arbetlivserfarenhet men att det absolut inte är avgörande för att bli 

anställd. Det är inget krav att man ska besitta en stor kompetens inom bokföring. De är 

helt enkelt ute efter en person med rätt personlighet för jobbet som de vidare kan forma 

själva.  

 

När det gäller vilken betydelse betygen har för en anställning råder det lite delade 

meningar hos företagen. Intervjuperson 2 berättar att “… bra betyg från universitetet 

och gymnasiet är meriterande…” och menar att höga betyg speglar den analytiska 

förmågan som EY vill åt. Återigen bekräftas att de personliga egenskaperna har 

betydelse för att personen i fråga ska vara anställningbar (Potgieter & Coetzee, 2013) . 

Företaget berättar även att för att få komma på intervju så bör man ha högre betyg än 

genomsnittet men samtidigt vill de tillägga att betygen inte är helt avgörande. KPMG 

anser att betygen inte har någon större betydelse för att få en anställning. Det är 

intressant att företaget ser olika på detta. För EY var det enligt intervjuperson 2 viktigt 

att “… enbart anställa de bästa medarbetarna”. Detta poängterar även intervjuperson 3 

ett flertal gånger. Här ser vi ett samband mellan höga betyg och att enbart anställa vad 

EY menar är de bästa.  

 

Precis som vi anade i teoriavsnittet så kräver både EY och KPMG en formell behörighet 

inom ekonomi för att bli kallad på intervju. KPMG berättar att om den sökande har några 

delar kvar av sin utbildning så är det inte ett problem. Intervjuperson 1 säger att “… det 

är ju inte alltid att man får med sig alla kurser och ser man då att det här är ju en jättebra 

person där allt verkar klaffa men att det fattas någon poäng här och där då är ju inte det 

någonting som fäller någon”. EY berättar att en högre utbildning inom rätt område är 

meriterande. Vi har tidigare i inledningen fört en tankegång kring detta, om högre 

utbildning ökar studentens chanser till att få jobb eller inte. EY bekräftar att en högre 

utbildning ger studenten högre chanser att få anställning, även om det är mycket annat 

som ska falla på plats såsom exempelvis personlighet och hur väl personen kommer att 

passa in i företaget. Samtidigt bekräftar en högre utbildning anställningsbarheten hos en 

person, då teorin säger att för att en person ska vara anställningsbar så krävs en 
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förståelse (understandings) vilket enligt Knight och Yorke (2003, s. 9) är ett resultat av 

en högre utbildning. Denna förståelse kan också tänkas innebära den tidigare nämnda 

formbarheten och analytiska förmågan. Dessa förmågor är även behändiga när man 

fortsätter att vidareutvecklas inom sitt yrke (Truch, 2001), något som arbetsmarknaden 

idag kräver men även FAR för att bibehålla sin revisorsauktorisation.  

 

 

5.3 PJ - fit 
 

Den synliga delen av vår analysmodell betonar att individens kunskap och färdigheter 

behöver överensstämma med organisationens strategiska kunskap. Organisationens 

strategiska kompetens tillsammans med individens potential och sakkunnighet ger 

företaget en specifik kompetens som utgör en konkurrensfördel (Hai & Wen, 2010).  

 

Som vi tidigare nämnt så anställer EY enligt intervjuperson 2 enbart de “… bästa 

medarbetarna”. En kombination med visionen att enbart anställa de bästa och 

färdighetstester som studenterna måste genomföra visar att kompetens är ett mycket 

viktigt begrepp för företaget. EY menar att det är eftertraktat att vara en av de bästa och 

på så sätt har de skapat sig en konkurrensfördel genom att endast anställa dem. På EY 

finns möjligheten att bli rekryterad upp till ett år innan examen. Det blir som en så 

kallad win-win-situation både för företaget och för studenten. Företaget hinner anställa 

personen innan någon konkurrent gör det och därmed plocka upp de bästa 

medarbetarna och studenten får extraanställning och eventuellt en tjänst inom 

organisationen efter examen. 

 

KPMG menar att det är viktigt att studenten visar upp en bra sida av sig själv och har lätt 

att ta kontakt och föra en dialog med människor. Studenten ska vidare vara utåtriktad, 

anpassningsbar och ansvarsfull. EY menar att det är viktigt att man är ambitiös, 

analytiskt lagd, har ett bra kontaktnät och har lätt för sig. En annan viktig aspekt för att 

passa in på företaget är viljan att utvecklas. Individens och organisationens kompetens 

är enligt Hai och Wen (2010) en temporär tillgång, som behöver underhållas för att 

upprätthållas. Att EYs rekryterare söker efter någon som har lätt för sig och har viljan att 

utvecklas bekräftar Hai och Wens (2010) studie. För att något ska underhållas krävs 

utbildning och utveckling inom området, då är den personliga potentialen som 



33 
 

exempelvis att ha lätt för sig och viljan att utvecklas mycket viktiga. EY menar dock att 

de egenskaper som eftersöks delvis beror på den tjänst och roll inom företaget som 

eftersöks just vid rekryteringstillfället. 

 

 

5.4 P-O-fit 
 

Både KPMG och EY tar upp vikten av att den arbetssökande passar in i organisationen 

och att personen passar in i den gruppdynamik som finns på arbetsplatsen. Att den 

sökande visar en vilja att passa in i organisationen och att personen visar att den vill 

växa och utvecklas med företaget kan öka den sökandes möjlighet till en anställning och 

därmed även personenss anställningsbarhet. Anledningen till detta är att individen och 

organisationen behöver ha en gemensam grund att stå på för att få ut så mycket som 

möjligt av deras samarbete. Om denna gemensamma grund saknas kan det leda till att 

den nyanställda inte väljer att stanna kvar inom företaget utan istället börjar söka sig 

mot nya organisationer (Hai & Wen, 2010). Detta kan leda till att ett företag får spendera 

oumbärlig tid på att lära upp nyanställda som ändå inte kommer att stanna inom 

organisationen. EY försöker undvika en sådan situation för företaget genom att de tittar 

på bakgrund och familjesituation då det kan ha betydelse för om personen i fråga 

kommer att flytta eller ej inom en snar framtid. Detta kopplas även samman med den 

dolda delen av såväl invididens kompetenspyramid, där självkonceptet finns kopplas 

samman med företagets strategiska intentioner. Har personen avsikt att stanna kvar i 

staden, rota sig och se långsiktigt på samma vis som företaget finns en P-O-matchning.  

 

För att sondera huruvida den sökande är rätt person för organisationen så genomför EY 

kompetenstester. Dessa tester har en hög miniminivå vilket leder till att endast de bästa 

tar sig igenom och är aktuella för företaget. Hos KPMG försöker man utröna om den 

sökande är passande för dem som organisation genom att ha ett flertal intervjuer med 

de sökande och då försöka fånga upp vilka värderingar de sökande har och huruvida de 

överensstämmer med organisationens.  

 

Utifrån organisationens värderingar så kan rekryteraren omedvetet diskriminera vissa 

av de sökande då den är så fokuserad på värderingar som stämmer överens med 

organisationens kultur och värderingar (Björklund, Bäckström & Wolgasts, 2012). Det 
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kan bli som så att rekryteraren ser till de som redan arbetar inom organisationen och då 

söker efter en homogen grupp vilket kan resultera i att vissa sökande gallras bort på 

orättvisa grunder. EY tog upp under intervjun att trots om en arbetssökande fick sämre 

på ett av kompetenstesten så skulle detta kunna överses om den sökande hade en 

personlighet som var utöver det vanliga och som då även skulle passa väldigt bra in i 

organisationen. Det skulle kunna argumenteras för då att EY på ett sätt bygger över en 

möjlig diskriminering av att en individ inte presterat tillräckligt väl på ett av de prov 

denne genomför vi rekryteringen. Björklund, Bäckström och Wolgasts (2012) tar upp i 

sin studie att om en organisation värderar social kompetens högt och därmed även att 

individen passar in i organisationen så lutar det åt till att rekryteraren söker efter en 

person som passar in i organisationen. KPMG trycker under intervjun på att de letar 

efter personer med just social kompetens och vikten av att de kan arbeta tillsammans 

med de andra på arbetsplatsen då de eftersträvar en god sammanhållning inom 

organisationen samt att de arbetar mycket i grupp.  

 

 

5.5 Attraktivitet 
 

Neeti och Sharma (2014) fann i sin studie att nyutexaminerade studenter främst 

eftersöker tre olika attribut hos en blivande arbetsgivare - bra företagskultur, ett välkänt 

företagsnamn samt kompensation. Om man utgår från dessa tre attribut så satsar KPMG 

och EY delvis på samma slags attribut men med något olika tyngdpunkt på de olika 

alternativen. EY kan tänkas ha en starkare tyngd vid att ha ett välkänt, internationellt 

företagsnamn vilket intervjuperson 3 tar upp då han nämner “… att man vill jobba med 

de bästa…” och att det då är anledningen till att man som nyutexaminerad ska söka sig 

till EY. Därutöver så ser EY att de som söker till dem ofta vill växa och utvecklas inom sitt 

karriärsområde. KPMG satsar mer på att ha en god företagskultur samt att agera som 

samhällsstöttande vilket dels kan ses då de lägger så stor vikt vid personligheten och att 

den sökande ska passa in i företagsgruppen, dels genom att de engagerar sig i olika 

samhällsfrågor vilket kan skapa en god stämning på arbetsplatsen då de anställda kan 

känna att de arbetar för en god sak. 

 

I gapet mellan pyramid 2 och 3 i vår analysmodell krävs en attraktivitet från 

organisationens sida så att den arbetssökande söker sig till dem. Att vara attraktiv som 
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arbetsgivare på dagens arbetsmarknad är nästan ett måste då man ska rekrytera då 

graden av attraktivitet påverkar antalet, och även kvalitén, på de som söker (Gomes & 

Neves, 2011). Att få de bästa arbetssökanden att söka till just sin organisation är otroligt 

viktigt för att ett företag ska vara konkurrenskraftig och ha möjlighet att växa på dagens 

arbetsmarknad. Både EY och KPMG verkar för att synas och att ha en god 

kommunikation med studenterna vid Örebro universitet. Intervjuperson 2 uttrycker att 

EY har “… svängt lite från det traditionella med annonsering…” till att de “… har mer 

aktivt utbyte med universitetet på till exempel nätverksdagar via jusek (fackförening för 

ekonomer) och den typen av kontaktytor” för att skapa kontakt med tänkbara 

nyanställda. Detta kan enligt Campbell och Sumners (1995) vara något som är mer 

effektivt både ur en kostnadssynpunkt samt ur en rekryteringssynpunkt. KPMG 

anordnar flera studentträffar där de dels är ute på universitetsområdet och träffar 

ekonomstudenterna, dels bjuder de in ekonomstudenter till olika aktiviteter så att de 

som företag kan ha möjlighet att mingla och träffa potentiella framtida anställda. 
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6. Bildstudie 
 

Då intervjuerna avslutades med att ställa frågor gällande företagens attraktivitet blir 

detta ett naturligt steg för oss med att se hur företagen faktiskt förmedlar sin 

attraktivitet. På företagens hemsidor (www.kpmg.se samt www.ey.com) finns flikar för 

just studenter och vilka ingångar och lediga jobb som finns i företagen. Här har 

företagen profilerat sig själva, och riktar sig mot just studenter. Detta är en aspekt vi 

som sagt tagit i beaktning när vi valt ut bilderna, då detta är ett vanligare vis att profilera 

sig än de jobbportaler Neeti och Sharma (2014) skriver om. 

 

 

6.1 Analys   
 

Analyserna nedan är sorterade företagsvis, med först tre bilder från EY och en 

sammanfattning, för att sedan fortsätta med samma struktur för KPMG. Bilderna är 

analyserade genom de fyra stegen som vi tidigare nämnt (s. 24 f). 

 

Vi vill poängtera att bilderna förmodligen inte är tagna på varken personalen på något 

av företagen, och inte heller i lokalerna respektive företagen huserar i. Det är inte heller 

troligt att de är bilder tagna ens i Örebro, som vår studie riktar sig mot. Intressant är 

dock att bilderna valts ut i en bildbank eller blivit tagna av en fotograf i syfte att 

porträttera företagen och att det är företagen som har valt att använda just dessa bilder 

på sina hemsidor riktade mot studenter. Det är alltså inte den direkta könsfördelningen 

eller det utseende man finner på kontoren vi har intervjuat. Det är inte säkert att den 

maktfördelning vi menar finna i bilderna återfinns på örebrokontoren. Vad vi däremot 

menar är relevant med bilderna är att de visar en bild, en image om man så vill, som 

företagen själva valt och tolkas genom att undersöka dess budskap av oss som är den 

faktiskt utvalda målgruppen.  

 

Bildanalysen för oss även in på den tredje pyramiden i vår analysmodell (figur 2, s. 13) 

och dess dolda respektive synliga element. Den dolda delen beskriver organisationens 

image och strategiska intentioner. Med vår bildstudie försöker vi synliggöra hur de 

själva vill framhäva sig och sina värderingar. Dessa spelar som tidigare nämnt även en 

http://www.kpmg.se/
http://www.eoy.se/
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roll för vem rekryteraren väljer som slutlig kandidat för tjänsten vid en 

anställningsprocess (Björklund, Bäckström & Wolgast, 2012).  

 

EY: BILD 1 

 

 

Bild 1. 

Källa: EY, (u.å.) 

http://www.ey.com/Media/vwLUImages/karriar_start_6_6b_606x382/$FILE/karriar_start_6_6b_606x382.jp

g [140513] 

 

Bilden kan delas in i fyra element: 1) Bakgrunden, med en ljus och urban inramning. 2) 

Personerna som pratar i bakgrunden. 3) De tre personerna som lyssnar. 4) Kvinnan ur 

fokus i förgrunden. Situationen är något svårtolkad, kanske ett kundmöte, en 

anställningsintervju, en konferens eller en rast där man diskuterar arbete. Oavsett, 

tolkar vi denna bild som att man haft för avsikt att avbilda konceptet professionell 

seriositet, detta med en godtycklig koppling i och med att personerna på bilden uttrycks 

med allvarliga och fokuserade ansiktsuttryck.  

 

Bakgrunden är en ljus urban miljö med modern känsla i och med de stora fönstren, den 

gråa stilrena soffan och den designade lampan. Märkvärt är även att man ser toppen på 

taken, något som tyder på att man är högt upp. Kanske är detta symboliskt med mening 

att man är högt upp i hierarkin. Den moderna känslan kan ge ett intryck av ett företag 

som ligger i framkant med en ung känsla. Personerna som pratar i bakgrunden, där den 

något äldre mannen är propert klädd, håller i en pärm och ter sig fokuserad på kvinnan. 

Hon i sin tur har visserligen, precis som mannen, kavaj och glasögon vilket brukar ses 

som artefakter som tyder på makt respektive intelligens, men har samtidigt vit 
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åtsittande klänning och utsläppt hår, och tittar dessutom leende bort från honom med 

armarna skyddande i kors. De tre personerna som lyssnar, två män och en kvinna. Alla 

tre är fokuserade och framåtlutade. Båda männen har kostym och den ene verkar 

skeptisk och fundersam och visar sin klocka, en manlig statussymbol, tydligt. Han är 

dock utan alliansring, och då den ene mannen både har klocka och slips ter det sig att 

han har högre makt än den andre mannen, som ser något yngre ut. Kvinnan är klädd i 

kortärmad rosa blus med rosett, och har uppsatt men synligt långt hår.  Även om en 

formell klädsel för en kvinna kan vara mer ledig än för en man, är ändå skillnaderna i 

klädkod på bilden anmärkningsvärda. Kvinnan har inte lika formell klädsel som männen 

har och ser sammanbiten ut.  

 

Kvinnan i förgrunden, som inte heller har lika formell klädsel, har även hon en 

kortärmad blus. Det ter sig att hon pratar och fyra av de fem övriga personerna på 

bilden lyssnar. Inga kvinnor har smycken, förutom en klocka. Om vi går vidare med den 

möjliga tolkningen att detta är en anställningsintervju, eller möjligtvis en nyanställd 

kvinna i förgrunden på en rast, finns kanske en mening att vi som betraktare ska 

identifiera oss med henne. I den tolkningen förmedlar bilden vilka krav som ställs på en 

nyanställd i form av att vara en extrovert personlighet som andra kan ta för seriös och 

som hanterar uppmärksamhet i ett rum väl. Märkvärt är dock att de (män) med flest 

maktsymboler antingen verkar skeptisk, som mannen med klockan, eller inte ens tittar 

på henne, som mannen med pärmen.  

 

Sammantaget är könsfördelningen på bilden jämn, men på grund av kvinnan i 

förgrunden finns ändå en manlig dominans. Samtliga på bilden är unga, attraktiva, 

normalviktiga, vita personer som ser allvarliga ut. Den ideologiska betydelsen i denna 

bild är trots en jämn könsfördelning ändå att maktrelationen är övervägande männens. 

Detta särskilt vad gäller klädsel i och med den bara huden och de klara färgerna hos 

kvinnorna i kontrast med männens formella kostymer. Kostymerna och tyngdpunkten 

på andra maktartefakter såsom glasögon, pärm och klocka hos männen påvisar vem som 

styr. Även att den enda personen i rummet som inte lyssnar på kvinnan som talar är en 

man och att en av de andra männen ser skeptisk ut tyder på detta. Den professionella 

seriositet vi tolkat att bilden försöker förmedla, överskuggas av den ovan nämnda 

maktrelationen. 
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EY: BILD 2 

 

Bild 2.  

Källa: EY. (u.å.) http://www.ey.com/Media/vwLUImages/2737_730x170/$FILE/2737_730x170.jpg [2014-

05-06] 

 

Bilden kan delas in i följande element: 1) Symbolerna. 2) Interiören. 3) Personerna. 

Återigen är stilen ungdomlig och modern. Symbolerna tyder på ett koncept om 

kommunikation med en indexerad relation då pratbubblorna i vår kultur används i såväl 

reklam som serietidningar. Symbolerna antyder en informell öppenhet. Stilistiskt är det 

tecknat och ungdomligt. De gula stolarna, i företagets typiska nyans, innehas av männen. 

Bland personerna är mannen som pratar i fokus, med framåtlutat kroppsspråk. Den 

aktive talar till den andre mannen, som uppmärksamt lyssnar på honom, och båda två 

har kostymer. Kvinnorna är mer ledigt klädda, med utsläppt hår och kortärmade 

färgglada blusar. De är passivt fokuserade på mannen och har en timid kroppshållning. 

Den ena med armarna i kors och böjd nacke, och den andra som gnider händerna mot 

varandra vilket ger henne ett osäkert intryck. Sammantaget visas återigen endast unga, 

ljushyade, attraktiva, smala personer upp. 

 

Kommunikationen och öppenheten företaget vill framhäva, både genom symbolerna och 

genom de pratande personerna, skapar en egen sanning om hur det är att jobba på EY. 

Det finns tydliga maktrelationer i bilden, där kvinnorna än en gång underkastas männen, 

både genom fokus, kroppsspråk och genom aktivitet. Det faktum att de inte får sitta i de i 

företagets typiskt gula fåtöljer och att de inte har lika formell klädsel tyder på detta.  

 

http://www.ey.com/Media/vwLUImages/2737_730x170/$FILE/2737_730x170.jpg
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EY: BILD 3 

 

Bild 3. Källa:  

EY. (u.å.) 

http://www.ey.com/Media/vwLUImages/karriar_student_29_230x170/$FILE/karriar_student_29_230x170.j

pg [2014-05-06] 

 

Bilden kan delas in i två delar: 1) personerna och 2) omgivningen. Konceptet företaget 

vill förmedla tolkar vi vara mångfald, och möjligtvis jämställdhet i en indexerad relation 

där man förmedlar detta genom en mörk och en ljus kvinna. Kvinnorna på bilden skiljer 

sig dock åt på betydande vis. Den ljusa kvinnan har formell kostym på sig och ser ut att 

granska vad den andra skrivit. Hon har även tilldelats glasögon, en artefakt som tyder på 

intelligens och ser allvarlig ut med stängd mun och fokuserad blick. Den mörka kvinnan 

har en kortärmad, färgad blus som visar mer hud. Hon visar sitt arbete för den andra och 

har en böjd hållning. Situationen går att tolka som att den mörka kvinnan är under 

upplärning, kanske som en nyutexaminerad student. Maktrelationen blir då att man som 

nyanställd är underställd. En annan slags tolkning är att kvinnan i kostym är 

revisorn/redovisningsekonomen och den andra kvinnan är kund. Detta kan spegla en 

global arbetsmarknad och frågan är då ifall man ser kunden som underställd den 

anställda. Omgivningen är nordiskt ljus med trämöbler och snö utanför fönstret vilket 

tyder på att vi är i Sverige. De ideologiska maktrelationerna är här ombytta, där man 

försöker påvisa en mytologisk mångfald och jämställdhet, medan verkligheten i och med 

artefakter, kroppshållning och dylikt påvisar annorlunda. Jämfört med de andra bilderna 

(bild 1 och bild 2) har bild 3 andra maktrelationer, där de tidigare av männen 

underkastade ljusa kvinnorna med färgglada blusar bytt plats med den mörka. Den ljusa 

har istället fått samma maktsymboler i och med kostym, skjorta och glasögon som 

männen tidigare innehaft.  

http://www.ey.com/Media/vwLUImages/karriar_student_29_230x170/$FILE/karriar_student_29_230x170.jpg
http://www.ey.com/Media/vwLUImages/karriar_student_29_230x170/$FILE/karriar_student_29_230x170.jpg
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6.1.1 Sammanfattande analys EY 
 

De tre bilderna har tydliga maktrelationer, som övervägande innehas av män. 

Undantaget är den tredje bilden, som menar att utstråla mångfald, men som gör det 

motsatta och väger maktrelationen till den vita kvinnans fördel. Sammanfattningsvis 

finns ett flertal tecken på en elit, där status- och maktrelationer, ungdomlighet och ett 

attraktivt yttre framhävs. Den egenskap som framhävs vara särskilt attraktiv för 

studenter inom handel är kompensation (Neeti & Sharma, 2014) vilket EY förmedlar 

exempelvis genom männens klädsel, klockor som syns och genom lokalerna på översta 

planet i bild 1. De attraktiva personerna tillskrivs även fler positiva egenskaper enligt 

James Poon (2000) exempelvis vänlighet, kompetens och intelligens. 

 

I samtliga bilder visas tyngdpunkt på kommunikation, särskilt i bild 2 i och med de 

symboliska pratbubblorna. Kommunikation kan ses som en del av en god företagskultur 

samt stöttande kollegor, något som hamnar i topp när studenter rankar attribut som gör 

organisationer till attraktiva arbetsgivare (Neeti & Sharma, 2014).  

 

Som vi tidigare nämnt, är bilderna säkerligen inte från ett lokalt EY-kontor, utan är av 

företaget utvalda för att förmedla en bild till studenter och höja sin attraktivitet som 

arbetsgivare. I slutänden, de sneda förmedlade maktrelationerna till trots, har de prickat 

in två av de stora punkterna som Neeti och Sharma (2014) funnit att studenter tycker är 

attraktiva. 

 

KPMG: BILD 4 

 

 

Bild 4. 

Källa: KPMG. (u.å.) http://www.kpmg.com/se/sv/karriar/Sidor/default.aspx. [2014-05-13] 

http://www.kpmg.com/se/sv/karriar/Sidor/default.aspx
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Bilden är svår att dela in i olika delar. Å ena sidan ter sig bakgrunden intetsägande och 

personerna saknar interaktion med varandra då de är inklippta. Å andra sidan kan detta 

tydas genom att den som skapat bilden medvetet valt att bakgrunden ska vara stilren, 

alternativt en ännu mer godtycklig tolkning att personernas ursprung och bakgrund är 

betydelselös för organisationen. Detta stöds av att alla på bilden är riktade framåt mot 

betraktaren som då hamnar i fokus. Personerna på bilden är likartad klädda med kavaj, 

undantaget mannen med skjorta. Alla är något ledigt klädda då männen saknar slips, 

kvinnorna inte har skjorta och den blonda kvinnan har utsläppt hår. Klassiska 

maktartefakter såsom glasögon saknas på bilden. Med en asiatisk kvinna i förgrunden 

och tre ljusare personer i bakgrunden, samt att de två kvinnorna på bilden är framhävda 

före de två männen, om än att könsfördelningen är jämn, tyder på en medvetenhet 

gällande mångfald och jämställdhet. Kanske till och med till kvinnornas fördel. Dock är 

den enda personen med något högre ålder på bilden en man och äldre personer ses ofta 

som makthavare.  

 

KPMG BILD 5 

 

 

Bild 5. 

Källa: KPMG. (u.å.) http://www.kpmg.com/se/sv/karriar/Sidor/default.aspx. [2014-05-13] 

 

På samma vis som i bild 4 finns här ingen bakgrund att analysera vidare än vad som 

nämns ovan. De fyra personerna på bilden är samtliga semiformellt klädda, där kavaj 

bytts ut mot slips på mannen med förklädet. Kavaj och slips är klassiskt sett 

maktartefakter, och innehas av båda könen. Även här har man valt att sätta en jämn 

könsfördelning i bilden, och att framhäva och centrera den enda personen med en annan 

etnicitet på bilden. Åldersmässigt ter sig alla fyra personer jämställda. De två övriga 

http://www.kpmg.com/se/sv/karriar/Sidor/default.aspx
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element som kan vara intressanta att fokusera på är mannen med förklädet och kvinnan 

med jordgloben. Mannen med förklädet kan återigen ses som i ett genusmedvetet val, då 

en kvinna med förkläde hade setts som underkastad. Förklädet kan tolkas godtyckligt 

som kreativ eller att han har ett balanserat liv vad gäller arbete jämte fritid. Jordgloben 

som kastas som en boll i luften av den glada kvinnan kan ha flera olika meningar, 

samtliga godtyckliga eller indexerade. Den kan betyda såväl en global medvetenhet 

angående miljöansvar som en global arbetsplats med möjligheter att resa. Även en 

lekfullhet och en glädje på arbetsplatsen förmedlas. Sammantaget har vi en jämn 

ideologisk maktfördelning där innehåll, artefakter och budskap verkar skapa samma 

mytologiska mening.  

 

KPMG BILD 6 

 

Bild 6. 

Källa: KPMG. (u.å.) http://www.kpmg.com/se/sv/karriar/Sidor/default.aspx. [2014-05-13] 

 

Den blanka bakgrunden kan återigen analyseras som i bild 4. De fyra personerna på 

denna bild har olika formell klädsel; de två till höger har semiformell klädsel med kavaj, 

dock saknar kvinnan skjorta och mannen saknar slips vilket hade setts som högre 

maktartefakter. Intressant nog är kvinnan den person som ser äldre ut, dessutom med 

glasögon vilket båda är tecken som tyder på makt. Hon har även ett något seriösare 

ansiktsuttryck samt armarna i kors. De två yngre personerna till vänster på bilden är 

mer informella både vad gäller klädsel och hållning. Mannen har dessutom solglasögon, 

något som ses som ett tecken på fritid snarare än arbete. Även på denna bild finns en 

person med annan etcnicitet och könsfördelningen är jämn.  

 

http://www.kpmg.com/se/sv/karriar/Sidor/default.aspx
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6.1.2 Sammanfattande analys KPMG 
 

Med sin vita bakgrund har samtliga bilder fokus på personerna. De har en jämn 

maktfördelning, där män, kvinnor och lika etniciteter finns representerade på samtliga 

bilder. Detta, tillsammans med jordgloben på bild 5, kan tyda på en god företagskultur 

och ett samhällsstöttande företag, två attribut som erkänts vara attraktiva för studenter 

(Neeti & Sharma, 2014). När det gäller etniciteterna, men framförallt även här 

jordgloben på bild 5, kan detta ses som möjligheten att arbeta globalt och en tolerans för 

anställda med blandad etnicitet. Detta är en del av att utvecklas och växa i sin karriär, 

såväl som ännu ett tecken på en god företagskultur vilket även rankades som ett 

attraktivt attribut (Neeti & Sharma, 2014). KPMG har även ett flertal tecken på en 

avslappnad företagskultur. Exempel på detta är personerna med avslappnad klädsel, 

mannen i förklädet på bild 5 och mannen med solglasögon på bild 5. Kanske tyder detta 

på en balanserad livsstil med jämvikt mellan arbete och fritid, något som även här kan 

gå in på den goda företagskulturen och de stöttande kollegorna (Neeti & Sharma, 2014).  
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7. Sammanfattande analys av bildstudie kontra 

intervjuer 
 

Både KPMG och EY har välkända företagsnamn, vilket höjer deras attraktivitet (Neeti & 

Sharma, 2014). Hur de arbetar i övrigt skiljer sig dock väsentligt åt på en del punkter. 

Med en större inriktning på globalt ansvar och välgörenhet profilerar sig KPMG både vid 

intervjun och i sitt bildmaterial. Detta hör även samman med samhällsansvaret som 

Neeti och Sharma (2014) nämnt som en attraktiv punkt i sin studie. Vad gäller EYs 

bildmaterial finns här en elit, trots att bilderna troligen inte är tagna från något av EYs 

kontor, med maktsignaler och en möjlig diskriminering av genus samt etnicitet. 

Björklund, Bäckström och Wolgasts (2012) har sedan tidigare skrivit om att 

organisationer riskerar detta på grund av att de tenderar att rekrytera homogena 

grupper. Exempelvis nämns i intervjun att EY frågar om vad föräldrarna till den sökande 

arbetar med. Detta kan självfallet vara i syfte att se ett framtida nätverk med 

affärsmöjligheter för företaget, men även att de söker liknande individer som företaget 

redan anställt. Även den elitfokuserade delen i intervjuerna kommer tydligt fram då de 

menar att organisationen bygger sin attraktivitet på att de bästa vill arbeta med de bästa 

och ha de bästa kunderna. Slutligen är även den avancerade rekryteringsprocessen ett 

tecken på detta. Dock är handelsstudenter mer uppskattande av kompensation vad 

gäller organisationers attraktivitet (Neeti & Sharma, 2014) och företaget signalerar 

detta i sitt bildmaterial, exempelvis genom bild 1 (s. 37) med modern interiör, kostymer, 

klockor och lokaler på översta våningen. Såväl KPMG som EY rekryterar främst 

nyutexaminerade personer, gärna genom skolaktiviteter, enligt intervjuerna. På EYs 

hemsida visas en ungdomlig miljö medan KPMG har en mer blandad framställning vad 

gäller ålder.  
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8. Diskussion och slutsats 
 

Då vår studie vänder sig till ett akademiskt yrke kommer våra slutsatser i hög 

utsträckning förlita sig på att P-J-fit-begreppet hör ihop med den kompetens och 

förståelse som följer av en akademisk examen. I en annan kontext hade de kompetenser 

vi talat om varit helt annorlunda och eventuellt gett studien ett annat utslag. I relation 

till våra frågeställningar i vår kontext kom vi fram till att personens potential inklusive 

förmågor och personlighet är det som oftast framhävs för att höja sin anställningsbarhet, 

alltså P-O-fit.  

 

Personens kompetens som värderas högst är framförallt den utbildning som krävs för 

att få sin auktorisation som revisor och den analytiska förmåga som följer av en 

akademisk examen. Erfarenhet eller övriga akademiska studier ser arbetsgivarna som 

meriterande men är inte något krav. Tvärtom framhäver båda företagen att de nästan 

enbart rekryterar nyutexaminerade personer för att lättare kunna forma dem efter 

organisationens värderingar och arbetssätt. Att då ha tidigare arbetslivserfarenhet är 

inte lika åtråvärt. Den som varit aktiv i föreningar på skolan syns mer för företagens 

universitetskontakter, exempelvis vid skolarrangemang såsom nätverksdagar, och 

därför har den personen en enklare ingång in i företagen vid rekrytering. Alltså att inte 

bara i början av rekryteringen passa in i organisationen (P-O-fit) utan även bli formad 

utefter den och utvecklas i företaget verkar viktigt för båda företagen. I ett vidare 

perspektiv kan detta överföras till andra branscher såsom exempelvis lärlingsplatser i 

praktiska yrken för att sedan bli anställd och erhålla en högre position. Med samma 

exempel kan man tänka sig att en viss praktisk fallenhet för ett sådant yrke (P-J-fit) är 

snarare något av ett krav än något meriterande, precis som i vårt fall med den lämpliga 

högskoleutbildningen.  

 

Föreningsengagemang och goda betyg indikerar på att man innehar personliga 

egenskaper som ambition och att man är utåtriktad. Kompetenserna som kommer 

därav, alltså att man har lätt att ta till sig information eller att man är bra på att bygga 

nätverk, kom sekundärt enligt vår intervjustudie. Vad gäller yrkesrollen är det 

framförallt det ovan nämnda kravet på den akademiska examen som ger 
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revisorsauktorisation som framhävs. I övrigt handlar det mestadels om att passa in i 

organisationen samt att ha de egenskaper som eftersträvas.  

 

Kompetenstesterna som EY genomför verkar handla lika mycket om att hitta en hög 

lägstanivå för att få en arbetsgrupp som är homogen (P-O-fit) som att hitta någon som är 

lämpad för just yrkesrollen. Anmärkningsvärt är dock att de berättar att man söker efter 

olika slags personligheter beroende på vilken roll man försöker fylla inom 

organisationen, ibland en mer säljande person och ibland en mer driven teoretiskt lagd 

person. Detta tyder på att det är viktigt att passa in i yrkesrollen (P-J-fit), men även här 

ser arbetsgivarna det som sekundärt gentemot P-O-fit. Med två intervjuer från EY kontra 

en intervju från KPMG kan argumenteras att vår analys och våra slutsatser ger en 

skevare bild än om fördelningen varit jämn. Anmärkningsvärt är att vi delvis fått olika 

slags svar från de två rekryterarna från EY. Samtliga som är intervjuade, både från EY 

och KPMG, är inte heller från respektive företags HR-avdelning och inte heller 

personalvetare. Detta kan ha betydelse när det gäller att se vem som passar såväl för 

yrkesrollen som för organisationen.  

 

På sina respektive hemsidor förmedlar företagen olika bilder av vilken företagskultur de 

har. Hos EY förmedlas ett elitfokuserat tänk som stämmer överens med deras rigorösa 

rekryteringsprocess. Dessutom stämmer detta överens med såväl intervjusvaren att de 

letar efter de bästa personerna samt att de visar bilden av en ung, kommunikativ 

företagskultur med en något skev maktfördelning. Hos KPMG förmedlas en mer 

jämställd företagskultur, med en något mer öppen attityd, vilket stämmer överens med 

att de har en något mindre komplicerad rekryteringsprocess. Deras bildmaterial verkar 

även mer inriktad mot en diversifierad arbetsgrupp och förmedlar ett socialt ansvar som 

även under intervjun framhävs vara deras starka attraktiva punkt som arbetsplats.  

 

En annan aspekt som är i hög grad nämnvärd är hur EY har speglat en maktfördelning 

mellan kvinnor och män i deras bilder. Vi lever idag i ett samhälle där frågor kring 

jämställdhet är en ständigt aktiv fråga. Vi ser att KPMGs bilder reflekterar en 

medvetenhet kring genus som vi inte ser hos EY i samma utsträckning. I vår kontext som 

vänder sig till handelsstudenter, vilka i högre grad ser kompensation som ett attraktivt 

attribut för organisationen, speglas maktartefakter tydligt i EYs bildmaterial. Även om 
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dessa inte är lika tydliga i KPMGs bildmaterial, är även en semiformell klädsel något av 

en maktartefakt, och branschen vi studerar är speciell i det avseendet. I ett större 

perspektiv hade detta kanske inte varit lika tydligt alternativt hade dessa maktartefakter 

varit i ännu högre utsträckning utmärkande. Vad vi funnit är att det som rekryterarna 

beskriver vara viktigt att framhäva för sina organisationer även framhävs i 

bildmaterialet, vilket tyder på en medvetenhet om organisationens kärnvärderingar och 

att de torde rekrytera personer därefter.  

 

Som vi diskuterade i inledningen bör man tänka sig för innan man studerar till en ännu 

högre examen än vad som är lägstanivå för att få sin auktorisering som revisor eller 

redovisningskonsult. Detta eftersom företagen ser detta som till viss del meriterande, 

men inte mer än att ha en personlighet som passar in i organisationen. Att istället visa 

sig från sin bästa sida på studentevenemang och vara engagerad i skolan kan ge ett 

bättre utslag. Vår analysmodell (figur 2, s. 13) hittar stöd i vad vi funnit och 

sammanfattningsvis ser vi att det är företagsspecifikt att vara anställningsbar och att det 

framförallt är personligheten med dess egenskaper och kompetenser som ska passa in 

främst i organisationen men även i yrkesrollen. Samtidigt är vår analysmodell begränsad 

genom att teorierna vi grundat den på inte har något tydligt genusperspektiv, något som 

framkom tydligare i det empiriska bildmaterialet än vad vi väntat oss. Hade vi dessutom 

grundat studien ur ett marknadsföringsperspektiv med större fokus på genus hade detta 

eventuellt gett oss en annan slutsats.  
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9. Praktisk relevans 
 

Att både EY och KPMG nästan enbart rekryterar nyutexaminerade studenter, och gärna 

direkt på universitet, bör vara intressant för alla som studerar redovisningsekonomi. De 

arbetssökande studenterna bör se till att hålla sig i framkant vid studentaktiviteter på 

skolorna och dessutom bör de välja sin första arbetsplats med omsorg. Denna studie kan 

användas för att ge en praktisk relevans som utgångspunkt för de personer som är 

tydliga med att de vill till de stora redovisningsfirmorna. Studien kan även vara 

behjälplig för dem som väljer mellan olika ekonomiutbildningar som en 

bedömningspunkt för vilket jobb man har möjlighet att få vid utbildningens slut. 

Dessutom ser vi en relevans för studievägledarna på Örebro universitet när de ska ge 

råd till blivande studenter såväl som de som redan studerar. 

 

10. Förslag till vidare forskning 

 

Under arbetet med vår studie har vi stött på flera funderingar och frågor som kan vara 

intressanta för en fördjupning inom ämnet alternativt ett nytt spår som kan vara 

intressant att följa upp vid. Följande förslag ges för vidare forskning: 

- En djupare studie med fler företag och/eller fler intervjuer som kan ytterligare ge 

en bredare bild av vad som anses önskvärt hos de olika företagen vid en 

nyrekrytering av nyutexaminerade redovisningsekonomer.  

- En jämförelse av hur olika företag i olika delar av Sverige värderar kompetenser 

hos nyutexaminerade redovisningsekonomer. 

- En liknande studie ur genusperspektiv. 

- Istället för att genomföra denna studie ur ett arbetsgivarperspektiv kan man göra 

det ur ett studentperspektiv. 

- Anmärkningsvärt är att både KPMG och EY har publicerat filmklipp på sina 

respektive hemsidor som marknadsför företaget riktat mot studenter. Dessa kan 

vara intressant för en framtida studie med bildanalys. 

- Denna studie skulle även vara intressant att utföras med utgångspunkt i 

marknadsföringsteorin. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
  

Allmänna frågor: 

  

Berätta lite om företaget… 

Din roll i företaget? 

Hur länge har du jobbat? 

Hur många har du rekryterat?  

  

Hur brukar rekryteringsprocessen gå till? 

  

●      Personlighetstester 

●      Kompetenstester 

●      Annonsen - hur utforma? Standard? 

●      Samarbete med skolor - hur vanligt att rekrytera tidigt? 

  

Övrigt ni tittar på? 

  

Ålder, kön, familjesituation, fritidsintressen? Bakgrund? Yttre attribut? 

 

Personlig potential (Förmåga & personlighet) 

  

T.ex. utåtriktad, nätverkande, vinstdrivande. Följdfrågor på detta.  

 

Individens kompetens (Kunskap, färdigheter & karaktärsdrag) 

  

1) Hur hög utbildning - civilekonomexamen, magister, master? 

2) Hur goda betyg? (Kompetens inför framtida fortbildning?) – När tittar ni på betygen? 

3) Finns det något speciellt  med att anställa nyexaminerade studenter? Hur uppfattar 

du det? 
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(Tidigare arbetslivserfarenhet) 

Jobb? 

Sommarjobb? 

Föreningsverksamhet? 

Skolprojekt, aktiviteter inom skolan t.ex. utbildningsutskottet? 

  

P-J/P-O 

  

P-J-fit: 

  

Tittar på något speciellt för yrkesrollen? 

Vad är de viktigaste egenskaperna (kompetens?) för att få jobb som 

redovisningsekonom? 

 

 P-O-fit: 

  

Tittar på något speciellt för att passa in i organisationen? 

Vilka är de viktigaste faktorerna för att få jobb i just er organisation? 

  

Attraktivitet 

  

Attraktivitet – vad gör ni för att bli attraktiva arbetsgivare? 

 

 

 

 

.  

 

 

 


