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1 Inledning 
 
 
I detta inledande kapitel för vi en problemdiskussion där vi behandlar betydelsen av 
rekryteringsarbete. Vår problemformulering och uppsatsen syfte presenteras och slutligen 
redogör vi för uppsatsen avgränsningar samt dess målgrupp. 
 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Rekrytering har, liksom många företagsekonomiska begrepp, sitt ursprung ur den militära 
terminologin. Ordet kommer från det franska ordet rekryt, (”recroître” med betydelsen 
återväxa), och härstammar från det militära intresset för och behovet av att värva manskap till 
nationens försvar (Norstedts uppslagsbok, 2000). Den militära rekryteringen av soldater till 
olika funktioner krävde för första gången i historien en fördelning av människor utifrån 
kriterier som maximerade deras effekt. Denna idé övertogs av framsynta ingenjörer, som såg 
möjligheten att genom noggrant urval av arbetare öka produktiviteten på fabriksgolven. Det 
dröjde sedan inte länge förrän ingenjörer började utforska psykologins värld, för att 
därigenom undersöka möjligheten av att få tillgång till olika tester och instrument för att 
urskilja arbetare från varandra (Bergström, 1998:7-8). Grundtanken var att genom 
psykometriska tester öppna vägen för dem med rätt anlag i förhållande till dem som ansågs 
mindre lämpade. Härigenom kunde psykologerna hjälpa naturen på traven med det ”naturliga 
urvalet” och grunden för den psykologiska urvalsmodellen var lagd (ibid.).  
 
Det var under 1960-talet som rekrytering för första gången beskrivs som en form av 
investering, som måste hanteras rationellt (Bergström, 1998:9). 
 

”Värdet av en väl planlagd rekryteringspolitik, syftande till en harmonisk 
anpassning mellan individen och arbetet, kan inte nog understrykas. För 
företagets del är det av oskattbar tillgång att ha medarbetare med 
ändamålsenliga förutsättningar och kvalifikationer för arbetet. Varje 
nyanställning innebär därför för företaget en betydande investering” 
(Rubenowitz, 1967:42 i Bergström, 1998:10). 

 
I samband med detta systematiserades både urvalsprocessen och anställningsintervjuerna 
varvid standardiserade rekryteringsprogram utvecklades. Den var det ekonomiska 
vinstintresset som låg till grund för denna systematisering, men även behovet av att genom 
objektiva bedömningar rekrytera rätt personer till organisationen (Hollway, 1984 i Bergström, 
1998:10). På grund av det överhettade arbetsmarknadsläget under 1980-talet, med låg 
arbetslöshet och hög löneökningstakt, beskrevs rekrytering som en strategisk angelägenhet. 
Nya målsättningar skapades för rekryteringsarbetet, där det bl.a. blev viktigt för arbetsgivarna 
att locka till sig personer med ”rätt” värderingar och normer (Prien, 1992:57-59). Den största 
skillnaden i förhållande till tidigare situationer ansågs finnas i det som kom att kallas 
kunskapsföretag, där företagen var särskilt beroende av sin personals lojalitet (Bergström, 
1998).    
 
Människors kunskap och förmåga ses som ett kunskapsföretags främsta kapital, då de sällan 
har något stort finansiellt kapital. Vid jämförelse med ett industriföretag kan människor ses 
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som ”maskiner”, då de är kunskapsföretagets viktigaste produktionsfaktor. Genom en sådan 
metafor kan rekrytering i ett kunskapsföretag ses som en investering i nya maskiner, då de 
besitter den kunskap och kompetens som är avgörande för företagets överlevnad (Sveiby, 
1991:78-86). 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Rekrytering av nya medarbetare är ett viktigt strategiskt beslut för ett kunskapsföretag och 
kan både ses som ledningens viktigaste investeringsbeslut och dess viktigaste 
ledningsverktyg. Genom en väl planerad och genomtänkt rekrytering kan ledningen ändra 
både företagets affärsidé och dess kunskapskapital. En del av kunskapsföretagets personalidé 
består av organisationens samlade uppfattning om vilka människor som passar in i den. 
Härigenom specificeras de formella och informella kraven på personalen i flera avseenden. I 
ett kunskapsföretag är det svårt att separera affärsidén från personalidén, de är olika sidor av 
samma helhet (Sveiby, 1996:66). Personalidé är en del av affärsidén då den påverkar det sätt 
företaget skapar resultat. Ju mer företagets resultat är beroende av medarbetarnas insatser, 
desto mer betydelse ges personalidén. Personalidén är ett viktigt underlag för rekryteringen, 
då den identifierar de människor företaget vill ha för att kunna uppfylla sin affärsidé (Hansson 
et al, 1999:112-113). Då kunskapsföretaget bygger sin affärsidé på individernas kunskaper 
blir det därmed av största vikt i rekryteringsprocessen att fokusera på de kunskaper som kan 
kopplas och förstärka den valda affärsstrategin (Sveiby, 1991:81-83). 
 
Att arbeta för att attrahera till sig arbetskraft och att utveckla en stark företagskultur, är två 
strategiska sätt på vilket kunskapsföretag kan förbättra sina chanser till en effektiv 
rekrytering. Arbetsgivaren måste ta hänsyn till individens motivation och intressen för att 
arbeta, samt profilera sig tydligare för att locka till sig arbetskraft. Syftet med dessa 
ansträngningar är att vara attraktiv på arbetsmarknaden, så att företaget kan öka möjligheterna 
att välja mellan många kompetenta, istället för att tvingas gallra bland ett fåtal (Prien, 
1983:227). Företagskulturen framstår som svar på många problem, då den inte bara skapar 
sammanhållning och lojalitet, utan även får företaget att framstå som en attraktiv arbetsgivare 
för en krympande skara arbetstagare. Det initiala urvalet av nya medarbetare är en av de 
viktigaste mekanismerna för att etablera en sammanhängande kultur. Planeras rekryteringen 
väl kan den säkerställa kulturens fortlevnad (Schein, 1985 i Bergström).      
 
Beslutet att rekrytera kan baseras på många olika grunder. Ett rekryteringsbehov kan 
uppkomma då någon anställd slutar p.g.a. pension, uppsägning eller byte av arbetsgivare. I 
andra fall kan en expansionsstrategi, där den nuvarande arbetsstyrkan inte behärskar den 
alltmer omfattande arbetsmängden, ligga till grund för rekrytering. Även vid interna 
strukturförändringar, såsom omorganisation av t.ex. arbetssätt eller styrsystem, kan nya 
befattningar skapas. Därmed kan rekryteringen förklaras av företagets behov av helt ny 
kompetens eller ersättning av redan befintlig kompetens (Malmfors, i Ahrnborg-Swenson, 
1990:27). Rekryteringsbehovet kan även förklaras av kravet på kontinuitet och 
framförhållning. Vidare kan behovet förklaras av att de anställda antingen klättrar uppåt i 
hierarkin eller lämnar företaget, vilket skapar ett kontinuerligt behov av ny personal. 
Kontinuitet i rekrytering handlar inte enbart om att anställa en viss kompetens, utan även att 
den ska finnas till hands vid rätt tidpunkt, t.ex. vid ökad orderingång, för att undvika 
personalbrist och möjliggöra expansion (Bergström, 1998:74). 
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Oavsett skäl till rekrytering kan det ofta vara brådskande att tillsätta ny personal. Brådskan 
gör att man ofta missar några viktiga frågor i sammanhanget. Varje rekrytering innebär en 
möjlighet att tänka om vad det gäller arbetsfördelning och arbetsrutiner. När en medarbetare 
slutar eller vid behov av personal vid expansion är det viktigt att inte slentrianmässigt fortsätta 
som förut genom att rekrytera en ersättare lik den som slutat eller en kopia av de medarbetare 
som redan finns (Malmfors, i Ahrnborg-Swenson, 1990:27).  
 
 
1.3 Problemställning 
 
Med hänsyn till hur stor betydelse rekryteringen ges i kunskapsföretag finner vi det intressant 
att undersöka hur rekryteringen genomförs. Det blir även intressant att undersöka hur 
kunskapsföretag använder sig av rekryteringen för att finna de mest lämpade personerna.  Vi 
vill utifrån denna bakgrund besvara två frågor: Hur genomför ÖPwC sin rekrytering? Hur kan 
rekryteringen resultera i att lämpliga personer anställs?  
 
 
1.4 Syfte 
 
Med utgångspunkt i vår problemställning är uppsatsens syfte att skapa förståelse och att öka 
medvetenheten för vikten av en väl genomförd rekryteringsprocess i kunskapsföretag.  
 
 
1.5 Målgrupp 
 
Vi riktar vår uppsats till studenter och lärare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, 
med syfte att förmedla kunskap om hur rekryteringsprocessen kan genomföras i ett 
kunskapsföretag. Vi har även förhoppningen att uppsatsen ska komma till nytta för vårt 
fallföretag och andra kunskapsföretag i liknande situation.  
 
 
1.6 Avgränsning 
 
Som vi tidigare redogjort för kommer denna uppsats att beakta och analysera 
rekryteringsprocessen i kunskapsföretaget Öhrling PricewaterhouseCoopers. Det är således 
denna process som ligger till grund för uppsatsens empiriska undersökning. Vi ser det dock 
som nödvändigt att göra vissa avgränsningar. 
 
För det första har vi avgränsat uppsatsen geografiskt och detta av flera skäl. Vår ambition är 
inte att göra en generalisering av ÖPwC:s rekryteringsprocess på nationell nivå, utan endast 
rekryteringen på Malmökontoret. Orsaken till detta är att Malmökontoret är situerat i vår 
närhet och därigenom underlättas insamlandet av material för vår empiriska undersökning.  
 
För det andra har vi valt att inte behandla all rekrytering till ÖPwC, utan endast rekrytering av 
nyutexaminerade. Vi anser att denna rekrytering skiljer sig markant från övrig rekrytering, så 
som den interna rekryteringen. Ytterligare en orsak till denna avgränsning är att vi anser 
denna form av rekrytering intressantare än intern rekrytering, dels beroende på att den största 
delen av ÖPwC:s rekryteringen sker bland nyutexaminerade, dels beroende på att rekrytering 
av nyutexaminerade är inkörsporten  till organisationen. 
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För det tredje har vi valt att begränsa oss organisatoriskt. Vi kommer senare att redogöra för 
ÖPwC:s sex olika affärsområden som finns inom företaget, t.ex. Corporate Finance eller Risk 
Management. Av dessa görs flest nyrekryteringar till affärsområdet Redovisning och Revision 
och mot denna bakgrund faller det sig naturligt att begränsa uppsatsen till nyanställning av 
revisorer.  
 
Slutligen bör nämnas att vi valt att endast behandla ett fallföretag. Detta val gjordes i första 
hand på grund av tidsaspekten. Vi ansåg inte att det fanns tid att genomföra en omfattande, 
väl underbyggd, studie av två kunskapsföretag under de tio veckor vi hade till vårt 
förfogande. Vi menar att det inte heller är intressant att göra en jämförande studie, utan 
uppsatsens syfte är som tidigare nämnts att visa hur rekryteringen ser ut på just ÖPwC. 
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1.7 Disposition 
  
 
Kapitel 1 
 
Inledning 
 

I det inledande kapitlet för vi en problemdiskussion där vi 
behandlar betydelsen av rekryteringsarbete. Vår 
problemformulering och uppsatsen syfte presenteras och slutligen 
redogör vi för uppsatsens avgränsningar samt dess målgrupp. 

Kapitel 2 
 
Metod 

I det andra kapitlet redogör vi för vår metod. Inledningsvis 
resonerar vi kring valet mellan förstående och förklarande ansats. 
Vi beskriver sedan vald metod för att därefter behandla 
tillvägagångssättet för insamlandet av empirisk data. 
Avslutningsvis redogör vi för vad som är viktigt att beakta vid 
genomförandet av en intervju samt för en diskussion kring 
källkritik. 

Kapitel 3 
 
Teori 

I det tredje kapitlet presenterar vi vår valda teoretiska 
referensram. Centrala teoretiska begrepp för vår uppsats 
definieras. Därefter behandlar vi de olika analysmodellerna och 
deras inbördes samband. Bergströms matchningsmodell, Bowens 
organisationsanalys samt Priens överensstämmelse modell utgör 
tillsammans vår teoretiska referensram. 

Kapitel 4 
 
Fallbeskrivning 

I det fjärde kapitlet beskriver vi det fallföretag vi valt att studera. 
Vi presenterar en modell över ÖPwC:s rekryteringsförfarande, 
där vi kortfattat beskriver de olika stegen de sökande genomgår. 
Två för företaget viktiga begrepp, personalidé och affärsidé, 
förklaras för att belysa vikten av en väl genomtänkt 
rekryteringsprocess. Slutligen redogör vi för vårt fallföretags 
rekryteringsstrategi. 

Kapitel 5  
 
Empirisk analys 

I det femte kapitlet presenteras vår analys av det empiriska 
materialet vi insamlat. Utifrån den teoretiska referensramen 
analyserar vi ett flertal aspekter i rekryteringsprocessen. Vi 
försöker här besvara frågan hur ÖPwC genomför sin 
rekryteringsprocess. Vidare för vi en diskussion över hur väl de 
arbetar efter matchningsmodellens principer, främst utifrån de tre 
olika forskares åsikter vi fokuserat på i vår teori. Avslutningsvis 
presenteras resultaten av vår studie i kort sammanfattning. 

Kapitel 6 
  
Slutdiskussion 

I det sjätte kapitlet för vi initialt en kort metoddiskussion. Vi 
presenterar vår slutsats och därefter för vi en slutdiskussion. 
Slutligen redogör vi för andra intressanta frågeställningar som 
kan vara föremål för vidare forskning.  

 Kapitel 7 
 
Källförteckning 

I det avslutande kapitlet redogör vi för våra källor, som ligger till 
grund för det teoretiska, empiriskt analytiska avsnitten, samt för 
fallbeskrivningen.  
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2 Metod 
 
 
I detta kapitel redogör vi för vår metod. Inledningsvis resonerar vi kring valet mellan 
förstående och förklarande ansats. Vi beskriver sedan vald metod för att därefter behandla 
tillvägagångssättet för insamlandet av empirisk data. Avslutningsvis redogör vi för vad som 
är viktigt att beakta vid genomförandet av en intervju samt för en diskussion kring källkritik. 
 
 
 
2.1 En hermeneutisk kunskapssyn 
 
Den kvalitativa metodens vetenskapsteoretiska utgångspunkt kan spåras till den 
hermeneutiska forskningstraditionen (Patel & Tebelius, 1987:122). Vi har valt att använda oss 
av en kvalitativ fallstudie och då förefaller det rimligt att uppsatsens vetenskapsteoretiska 
ansats ges drag från den hermeneutiska traditionen. För att tydligt motivera valet av 
metodologisk utgångspunkt, samt för att ge en förståelse för de mer operativa aspekterna av 
dessa, menar vi att det kan vara av intresse att kortfattat redogöra för metodens 
vetenskapsteoretiska grunder. Vi vill således presentera de övergripande följderna som den 
hermeneutiska ansatsen har för uppsatsen.  
 
Hermeneutiken och positivismen utgör två starka kontraster inom forskningsteorin. Ingen av 
dessa är enhetliga, utan består snarare av ett antal olika förhållningssätt till såväl kunskap som 
ontologi1. Vid första anblicken kan det därvidlag förefalla meningslöst att tala om de båda 
skolorna såsom varande två tydligt definierade ansatser. De metodologiska utgångspunkter, 
som ligger till grund för undersökningen i denna uppsats, har trots allt drag av hermeneutisk 
ansats och det kan därför vara av intresse att beröra de relevanta aspekterna från de båda 
ansatserna.  
 
Summariskt kan nämnas att den klassiskt positivistiska samhällsvetenskapen syftar till att 
finna lagbundenheter i de fenomen som studeras. Statistiska modeller anses vara viktiga för 
att nå generaliserbar kunskap som korresponderar mot en objektiv verklighet. Positivismen 
finner två typer av källor till kunskap, det vi registrerar med våra fem sinnen och det vi 
resonerar oss fram till genom vårt förnuft. Här antyds således en tydlig inriktning mot 
kvantitativ metod (Eriksson & Wiedersheim-Paul,1997:201). Även den hermeneutiska 
forskaren anser att det finns en objektiv verklighet som kan efterforskas. Till skillnad från 
positivisten anser emellertid hermeneutikern att de fakta som genereras genom 
forskningsprocessen inte omedelbart går att relatera till den objektiva verkligheten. Snarare 
bör forskaren ägna sig åt att skapa förståelse för det studerade fenomenet genom att tolka 
relevanta fakta ur ett helhetsperspektiv, som syftar till att skapa en enhetlig bild av 
övergripande strukturer och processer (Alvesson & Sköldberg 1998:130).  
 
Denna uppsats kan sägas hämta sina metodologiska utgångspunkter i hermeneutiken då 
fallstudien är av kvalitativ art, samtidigt som syftet är att uppnå förståelse och tolkning, 
snarare än generaliserbara och kvantifierbara resultat.  
 

                                                 
1 Grekiska för läran om vad som ska tillskrivas existensens eller varande. Är en gren av metafysiken (Norstedts 
Uppslagsbok 2000) .  
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2.2 Ansats 
 
Att anta en hermeneutisk ansats medför vissa implikationer för synen på vetenskapliga 
förklaringar. Här redogör vi kortfattat för de grundsatser som väglett undersökningen.  
 
Vid val av förklaringsansats brukar man utgå från antigen deduktiv eller induktiv. Deduktiv 
ansats, även kallad ”upptäckandet väg” innebär att man observerar en företeelse i verkligheten 
som man med en teori vill försöka förklara (Holme & Solvang, 1997:51). Eriksson & 
Wiedersheim-Paul (1997:229) definierar deduktion som hypoteser skapade utifrån teorier som 
är testbara på verkligheten. Vid tillämpningen av  en induktiv ansats, även kallad ”bevisandets 
väg”, utgår man från en teori som man vill bevisa med empirin (Holme & Solvang, 1997:51). 
Det handlar såldes om att utifrån studiet av enskilda fall finna samband som  får anses vara 
generellt giltiga (Alvesson & Sköldberg, 1998:41).  Induktion kan även beskrivas som 
generella utsagor/teorier skapade utifrån skilda sinnesupplevelser (Eriksson & Wiederheim-
Paul, 1997:229). Den ansats som dock används  mest i praktiken är varken den deduktiva eller 
den induktiva, utan den abduktiva metoden. Detta är en metod som kombinerar de båda 
ansatserna genom att ett enskilt fall först tolkas  genom teorier och sedan styrks tolkningen 
genom studiet av nya fall. Därmed kan förståelse för den studerade fenomenet skapas. 
Metoden utgår därmed från empirisk fakta samtidigt som teoretiska föreställningar inte 
avvisas utan snarare kompletterar tolkningen (Alvesson & Sköldberg, 1998:42).  
 
Vår gemensamma uppfattning är att valet av ansats måste spegla och berättiga vårt syfte och 
problematisering. I vår undersökning utgår dessa två från empirin, vilket ställer krav på 
omfattande insamling av primärdata, huvudsakligen genom intervjuer där vi träffat 
respondenterna, men även insamling genom telefonkontakt och e-post. Vår insamling av 
sekundärdata grundar sig framför allt på litteratur, uppsatser och artiklar som utgår från 
empiriska exempel och stärker eller motsäger våra primärdata. Vi har även utgått från en 
omfattande teoretisk bas angående rekryteringsprocessen och urvalsmetoder som vi använder, 
dels då vi strukturerar intervjufrågorna till fallföretagen, dels i våra diskussionerna under vår 
analys. Den teoretiska basen har successivt minskat och anpassats till vad som framkommit 
under intervjuerna. Därmed har vår utformning av den teoretiska referensramen starkt kommit 
att påverkas av det empiriska materialet. Vårt arbete har därför haft ett tydligt empiriskt fokus, 
samtidigt som val av teorier påverkat inriktningen på intervjuerna.  
 
Vi har i vårt arbete valt att utgå från den abduktiva metoden, då metoden tydligast speglar vårt 
arbetssätt. Detta kan motiveras med att vår teori fått väga lika tungt som vårt empiriska 
material. Inledningsvis genomförde vi en intervju för att skapa förförståelse för ÖPwC:s 
rekryteringsprocess. Det gav oss en grund att stå på inför valet av intervjufrågor och 
litteraturval. Vårt fortsatta arbete har genomsyrats av en växelverkan mellan instudering av 
teorier och genomförande av intervjuer och på så sätt har de påverkat, men också påverkats av 
varandra.  
 
 
2.3 Kvantitativ eller kvalitativ metod 
 
Inom samhällsvetenskapen brukar man skilja mellan två huvudformer av metoder, den 
kvalitativa respektive den kvantitativa.  De två metoderna skiljer sig åt i många avseenden. 
Den viktigaste skillnaden är användandet av siffror och statisktik. Metodvalet bör därför göras 
utifrån den frågeställning man vill undersöka. Den kvalitativa metoden är ringa formaliserad 
och syftet med användandet av metoden är att skapa förståelse för det undersökta fenomenet. 
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Metoden kännetecknas av närhet till källorna som förser forskaren med information. Den 
kvalitativa metoden är strukturerad och formaliserad och har som syfte att förklara det som 
studeras. Till skillnad från den kvalitativa metoden som innebär närhet till informationskällan, 
karakteriseras den kvantitativa metoden av avstånd till informationskällan. (Holme & 
Solvang: 1997:13-14, 78). Det finns en rad kriterier som är utmärkande för den kvalitativa 
metoden. Empirin är öppen och mångtydig och därmed inte standardiserad. Vidare innebär 
den kvalitativa metoden att man utgår från studiesubjektens perspektiv (Alvesson & 
Sköldberg 1998:10).  Även då man i huvudsak bedriver kvalitativ forskning kan det vara 
motiverat med inslag av kvantitativa metoder. Den kvalitativa metoden inbegriper flera olika 
tekniker såsom olika typer av observationer, intervjuer och analys av källor (Holme & 
Solvang, 1997:91). Enligt Alvesson & Sköldberg (1998:5-7, 12) är det, då man bedriver 
reflekterande kvalitativ forskning, viktigt att man är väl medveten om att egna tolkningar 
färgar forskningens resultat. Att bedriva objektiv forskning förefaller därmed omöjligt, då all 
data och fakta som insamlats i själva verket är konstruktioner eller tolkningsresultat. Det 
innebär därmed att forskning har inslag av subjektiva faktorer och kunskapen kan därmed inte 
skiljas från kunskaparen. Reflekterande forskning utmärker sig även av det tolkande kriteriet. 
Med detta avses att forskaren bör tolka sina egna tolkningar och kritisk ompröva dessa. 
 
Trots att det finns två typer av metod finns det ingen absolut skillnad mellan dessa. Med 
fördel kan en kombination av de båda användas (Holme & Solvang, 1997:76). Alvesson och 
Sköldberg (1998:10-11) uttrycker sin skepticism mot den kvantitativa metoden samtidigt som 
de hävdar att det i huvudsaklig kvalitativ forskning ofta finns inslag av kvantitativ metod.  
 
Vi vill med vår uppsats undersöka rekryteringsprocessen hos ÖPwC. Detta utgångsläge 
beredde oss möjligheten att antingen bedriva kvantitativ eller kvalitativ forskning. Vid 
användandet av kvalitativa undersökningar kan intervjuer ge en mycket nyanserad och 
omfattande bild av det man undersöker. Genom att genomföra intervjuer utan givna 
svarsalternativ ges stort utrymmer för uttömmande svar, vidare ges det möjlighet att använda 
sig av uppföljningsfrågor. Dock finns det alltid risk för att den utfrågande ger svar som är 
påverkade av intervjuaren eller att intervjuaren ställer ledande frågor. Vad beträffar den 
kvantitativa metoden är den mer lämpad när man ämnar göra jämförelser och dra generella 
slutsatser. Genom användandet av ett strukturerat frågeformulär med givna svarsalternativ är 
det lätt att sammanställa de insamlade svaren. Dock finns ingen möjlighet att undersöka om 
det tillfrågade verkligen förstått frågan och eller att göra uppföljningar av svar.  
 
Med hänsyn till förda resonemang har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Vårt val 
motiveras av att den kvalitativa metoden möjliggör flexibilitet då vi under intervjuerna kunnat 
styra riktningen på intervjun och det har  även givit oss möjlighet att följa upp vissa 
intressanta svar med följdfrågor. Vi har varit väl medvetna om att sättet på vilket vi ställer 
frågorna kan påverka svaret.  
 
 
2.4 Källor 
 
För vår empiriska datainsamling har vi som primära källor använt oss av 
respondentintervjuer2. De sekundära källorna har bestått av litteratur, artiklar och 
företagsmaterial och har legat till grund för våra teoretiska val. De skriftliga källorna har vi 

                                                 
2 (Holme & Solvang, 2001) 
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funnit genom att söka i databaser på specifika ord, såsom rekrytering, kompetens, metod etc. 
av artiklar och företagsmaterial för att komplettera vår empiri.  
 
 
2.5 Valet att göra en fallstudie 
 
Som vetenskaplig metod har vi använt oss av en fallstudie. Detta kan motiveras med att en 
fallstudie kan användas för att belysa en situation eller process ur flera perspektiv (Lundahl & 
Skärvad, 1991:137). En fallstudie ter sig som ett naturligt val då vi valt att genomföra en 
kvalitativ studie för att se hur rekryteringsprocessen fungerar i ett kunskapsföretag. Det är 
viktigt att definiera vad det är som ska undersökas i en fallstudie och göra relevanta 
avgränsningar. Vi har valt ÖPwC som fallföretag och att enbart undersöka hur rekryteringen 
fungerar, medan all annan verksamhet inom företaget lämnats utan avseende. Vi har därför 
inte studerat hela företagets totala verksamhet, utan det som undersökts har enbart varit 
rekryteringen.  
 
En fördel med fallstudien är att den kan fånga hela komplexiteten av en företeelse då den 
undersöker flera variabler och undersökningen på så sätt får en holografisk syn på fenomenet 
(Lundahl & Skärvad, 1991:135). En fallstudie medger dessutom större närhet till processen 
som undersöks än den distans som följer av en statistisk analys (Merriam, 1994). En nackdel 
med fallstudier är att den ofta kan bli för lång och för detaljerad, genom att man försöker 
utnyttja fördelarna med att verkligen förstå ett fenomen. En läsare kan ha svårt att ta till sig 
texten om han/hon saknar tid att läsa och förstå fallstudien. Ytterligare en nackdel är att 
fallstudier kan förbise eller överdriva faktorer i en situation, vilket gör att läsaren drar 
felaktiga slutsatser om hur det hela egentligen förhåller sig. Kritik kan också riktas mot 
fallstudien för att populationens validitet, möjligheten att generalisera till en större grupp, är 
för låg (Guba & Lincoln,1981, i Merriam, 1994).  
 
En förutsättning för att uppsatsen skulle vara möjlig att genomföra var att få god tillgång till 
källor i form av intervjupersoner på fallföretaget, avgörande blev då att en gruppmedlem hade 
personliga kontakter inom  företaget. Valet av ÖPwC som fallföretag motiverades även av det 
faktum att det är ett kunskapsföretag, som bedriver omfattande rekrytering. Vår empiriska 
datainsamling har till stor del grundats på intervjuer med anställda på olika positioner inom 
företaget och detta har givit oss en nyanserad bild av det fenomen vi valt att studera. Bidragen 
från de olika intervjuerna har skiljt sig åt beträffande både omfattning och kvalitet.  
 
 
2.6 Tillvägagångssätt 
 
För att förvärva en så bred och omfattande empirisk bas som möjligt har vi valt att intervjua 
åtta personer med olika befattning inom företaget.  De intervjuade har följande befattningar: 
 
kontorschef, Malmö 
kontorschef, Lund  
personalchef, Malmö 
rekryteringsansvarig för Skåneregionen, Malmö  
revisor & studentrådsansvarig, Malmö 
nyrekryterad revisor (ett år), Malmö  
nyrekryterad revisor (tre månader), Malmö 
nationellt ansvarig för studentrelationer, Stockholm 
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Vi har med vår uppsats för avsikt att studera hur rekryteringsprocessen ser hur i vårt 
fallföretag, ÖPwC. För att skaffa en bred och omfattande empirisk bas, har vi valt att intervjua 
personer med olika befattningar inom företaget, som på ett eller annat sätt har anknytning till 
rekryteringen. Inledningsvis valde vi att först intervjua kontorschefen, tillika partner, i Lund 
för att skapa oss en övergripande bild av företaget och rekryteringen. Orsaken till att vi valde 
Lunds kontorschef var den personliga kontakt en gruppmedlem hade med honom. Genom vår 
kontakt i Lund kom vi i kontakt med den rekryteringsansvarige för hela Skåneregionen som 
ansvarar för och leder anställningsintervjuerna, med placering på Malmökontoret. Denna 
kontakt resulterade i att vi valde att enbart inrikta på rekryteringsprocessen i Malmö. Genom 
rekryteringsansvarige fick vi företagets perspektiv på rekryteringsprocessen och de kriterier 
som prioriteras i de olika faserna av rekryteringen. Vi fick genom rekryteringsansvarig även 
reda på att det var kontorschefen som tar det slutgiltiga beslutet om vem som ska rekryteras. 
Vi kontaktade både kontorschefen och personalchefen för Malmökontoret, för att därigenom 
få en förståelse för rekryteringsprocessen och vad anställningsbeslutet grundas på.  
 
Vi hade en önskan om att få intervjua några nyanställda för att därigenom få de sökandes 
perspektiv på rekryteringen. Vi blev hänvisade till två stycken av rekryteringsansvarige och vi 
kontaktade själva en tredje person, som vi valde speciellt för att denne är ansvarig för 
studentrådet i Skåne. De delgav oss samtliga sina intryck av rekryteringen och redogjorde i 
detalj för hur deras anställningsprocess gått till. Av studentrådsansvarige fick vi även 
information om Studentrådets verksamhet. Enligt studentrådsansvariges rekommendationer 
kontaktade vi den nationellt studentrelationsansvarige i Stockholm, men på grund av det långa 
avståndet och tidsbristen hade vi enbart möjlighet att intervjua denne per telefon. Vi hävdar 
att vi har lyckats med att täcka in rekryteringen på ÖPwC väl, samt undersökt rekryteringen ur 
flera perspektiv. Detta då vi har intervjuat både ansvariga och deltagande parter i 
rekryteringsprocessen. Det ska dock poängteras att vi i viss mån har blivit ledsagade till valda 
intervjupersoner av ÖPwC, vilket kan ha påverkat vår undersökning.  
 
 
2.7 Genomförande av intervju  
 
Inför varje genomfört intervju har vi formulerat ett antal frågor, för att på bästa sätt bidra till 
vår empiriska insamling.  Efter att varje gruppmedlem enskilt formulerat ett antal frågor, 
enades vi sedan om de mest lämpliga. På så sätt har vi försökt att eliminera risken att frågorna 
fått viss inriktning, då alla fått utrymme att framföra sin åsikt. Frågorna har anpassats 
beroende på vilken position respondenten haft och dessa har sedan fått utgöra vår 
intervjumanual.  
 
Vid genomförandet av samtliga intervjuer har vi delat upp arbetet så att två personer ansvarat 
för frågeställandet samtidigt som de kontrollerat att samtliga frågor från intervjumanualen 
avverkats. De två övriga gruppmedlemmarna har bidragit med rigorösa anteckningar och 
kompletterande frågor i slutet av intervjun. Vår avsikt var att spela in samtliga intervjuer med 
bandspelare, men p.g.a. bristande teknisk kvalitet beslutade vi oss efter första intervjun att 
enbart föra anteckningar. Genom att vi har varit två personer som antecknat vid samtliga 
intervjuer har vi så långt som möjligt försökt eliminera informationsbortfallet. Vi har i direkt 
anslutning till intervjuerna sammanställt materialet och diskuterat eventuella oklarheter som 
uppkommit under intervjun. Genom detta snabba förfarande har vi försökt undvika 
tidsaspektens påverkan på resultatet. I samband med en telefonintervju sändes en 
sammanställning på respondentens begäran till denne för granskning och eventuella 
kompletteringar. Då intervjun endast kunde genomföras av en person ökar risken för 
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eventuellt bortfall av information och feltolkningar. Genom de kompletteringar som 
respondenten gjorde har vi minskat informationsbortfallet, dock kvarstår risken för 
feltolkningar.   
 
 
2.8 Faktorer som kan påverka intervjun 
 
Det finns fyra huvudelement, teman, roller, aktörer och kulisser, som avgör resultatet av 
intervjuerna.(Holme & Solvang, 1997:106). Undersökningens tema, dvs. vad som ska 
undersökas kan uppfattas på olika beroende av temat. Om temat omfattar något som kan 
uppfattas som känsligt, konfidentiell etc., kan det vara svårt att få någon som ställer upp på 
intervju. Vårt val av tema, hur rekryteringsprocessen ser ut hos ÖPwC, anser vi inte vara av 
sådan natur att det skulle vara svårt att få personer att ställa upp på intervju. Som vi tidigare 
redogjort för har vi sammanlagt genomfört åtta intervjuer bland de anställda. Samtliga som vi 
intervjuat har varit otroligt tillmötesgående och visat intresse för vår undersökning. Detta 
beteende leder oss till slutsatsen att vårt val av tema inte på något sätt uppfattats som känsligt.  
 
Med roll avses de förväntningar som aktörerna, dvs. den som intervjuar och den som blir 
intervjuad, har på varandras beteenden. Vi har haft rollen som studenter medan de vi 
intervjuat haft olika befattningar inom företaget. Då deras bidrag till den empiriska 
insamlingen har varit av avgörande betydelse för att kunna skriva en uppsats, har vi försökt att 
bete oss på ett sätt som förhoppningsvis kan svara mot deras förväntningar. Våra 
förväntningar på de som intervjuats har varit olika beroende på deras befattning. Vi har dock 
bemött samtliga respondenter på samma sätt oavsett befattning.  
 
Aktörens förmåga att delta i samspelet under intervjun är den tredje faktorn som påverkar 
intervjuns resultat.  Det är viktigt att den rätta stämningen skapas och att man som intervjuare 
fångar upp de signaler som ges. Det är viktigt att vara uppmärksam på att respondenten ger 
den information som man frågar efter. Samtidigt är det viktigt att inte pressa personen på mer 
information som han/hon vill ge. Genom att sammanställa intervjumanualer på förhand har vi 
haft kontroll över vilka frågor som vi velat ha svar på. Detta har fungerat mycket bra, 
samtidigt som vi har försökt vara uppmärksamma på om någon inte verkar vilja ge svar på 
vissa frågor.   
 
Kulissen miljön som omfattas av tid, plats, hur man sitter och hur väl förberedd man är, 
påverkar det klimat som uppstår under intervjun. Vi har genomfört samtliga intervjuer, 
förutom en telefonintervju, på ÖPwC. Detta har varit ett naturligt val då vi genomfört 
intervjuerna under arbetstid.  De intervjuade har valt plats där intervjun genomförts och dessa 
har ofta ägt rum i ett konferensrum. Genom att de intervjuade har varit i en miljö de är 
bekanta med och känner sig trygga i, har det skapat en god förutsättning för att de ska känna 
sig avslappnade under intervjun. Vi har inför varje intervju förberett oss genom 
sammanställandet av intervjumanualen. I flertalet fall har vi även skickat översiktliga frågor 
på de områden vi avsett att ta upp under intervjun så att de intervjuade kunnat förbereda sig på 
det som väntar. Vi är mycket medvetna om att storleken på vår grupp, på fyra personer, kan 
ha inverkat hämmande på de som intervjuats. Vi har dock försökt att minska denna risk 
genom att endast två personer har ställt frågor till respondenterna, så att dessa endast behövt 
koncentrera sig på två av fyra personer.  
 
 



 14 

2.9 Källkritik  
 
Allt källmaterial, oavsett var det kommer ifrån, präglas av perspektiv och värderingar från de 
personer som samlat det. Detta gör det viktigt att kritiskt granska all den information som 
används för att på så sätt bedöma om den är pålitlig eller om den bör sållas bort. Alvesson och 
Sköldberg (1998:124-129) tar upp fyra kriterier som appliceras på materialet i den 
utsträckning det är möjligt. Dessa är som följer: 
 
- Äkthetskritik Är observationen äkta eller fiktiv? 
- Tendenskritik Har uppgiftslämnaren egna intressen i frågan? 
- Samtidighetskritik Hur länge efter iakttagelsen nedtecknades den skriftligt? 
- Beroendekritik Hur påverkar inflytande av andra berättelser rapporten? 
 
 
2.9.1 Primär- och sekundärdata 
 
Vid en kvalitativ undersökning som denna, finns det många problem som kan uppkomma i 
samband med insamlande av primärdata. Vad beträffar äkthetskriteriet kan vi utgå från att alla 
de vi intervjuat har varit relevanta respondenter då de alla verkar i verksamheten och har på 
ett eller annat sätt anknytning till rekryteringen. Därmed drar vi slutsatsen att de källor som vi 
har använt oss utav har varit ”äkta” i det avseendet att de alla har kopplig till rekryteringen. 
Vad beträffar det som sagts av de intervjuade är vi dock medvetna om att det finns risk för att 
allt inte är helt korrekt. Då vårt tema behandlar rekryteringsprocessen kan det vara befogat att 
en del information om processen inte ska lämnas ut. I de fall vi använt oss av företagsspecifikt 
material (främst hemsidor och broschyrer) finns det också anledning att ifrågasätta äktheten, 
då det händer att företag väljer att lyfta fram positiva sidor och tona ner de negativa. Den 
litteratur (sekundärdata) vi studerat har varit sammansatt i studie- och/eller forskningssyfte 
och denna form av källor måste nog ses som relativt pålitliga då de oftast redan granskats 
noggrant innan de publicerats. 
 
Vad beträffar tendenskriteriet kan detta komma att påverka källornas riktighet. Då företaget 
har nära kontakt med universitet och rekryterar många direkt från dessa, kan det finnas 
anledning att tro att respondenterna inte vill lämna vissa specifika uppgifter om rekryteringen 
då dessa bör hållas hemliga mot studenter. Vetskapen att vår uppsats är offentlig handling kan 
därmed motivera respondenterna att inte ge all information vi frågar efter. Genom att vi  
intervjuat flera personer minskar risken för att informationen skulle vara väldigt vinklad 
utifrån något enskilt intresse. Det bör dock tilläggas att vi inte intervjuat någon som, efter att 
ha varit på intervju, inte blivit anställd, utan intervjuer har enbart genomförts med de som 
anställts i företaget. Detta kan enligt Bowen göra att de är vänligare inställda till företagets 
rekryteringsprocess då de blivit utvalda. Vad beträffar de sekundära källorna, har vi vid 
instuderandet av litteratur försökt att få fram flera olika författares åsikter i ämnet för att på så 
sätt, i mesta möjliga mån, undvika att deras möjliga bias ska komma att påverka vår bild av 
ämnet.  
 
Samtidighetskriteriet, där hänsyn tas till hur lång tid det är sedan intervjuerna/iakttagelserna 
genomfördes, kan i vårt fall inte påverka källorna. Samtliga intervjuer har genomförts inom 
ett tidsfönster på två veckor. Vårt vidare arbete har sedan fortlöpt i direkt anslutning till detta, 
varför vi med all säkerhet vet att den information vi erhållit på intervjuerna är aktuell. Som vi 
tidigare redogjort för har vi tillsammans sammanställt intervjumaterialet direkt efter 
intervjutillfällena för att på så sätt undvika att något glömts bort eller tolkats olika. Våra 
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sekundärdata ha tagits fram under olika tidsperioder och av personer som haft olika metoder 
och orsaker vid insamlandet av data. De yttre omständigheter som rådde i en undersökning 
behöver alltså inte vara samma som i en annan och detta har vi försökt att vara 
uppmärksamma på. 
  
Beroendekriteriet har vi vid intervjutillfällena försökt eliminera genom att inte ge 
respondenterna tillgång till frågorna i allt för god tid. På så sätt har den tid då deras svar 
kunnat bli påverkade av andra blivit minimal. De svar vi fått under intervjuerna har kommit 
direkt från de källor vi använder och dessa kan på så sätt inte förvanskas av en eventuell tredje 
part. Risk finns dock alltid att den information vi erhåller inte återges korrekt eller att vi själva 
påverkat respondenternas svar i någon riktning.  
 
Slutligen bör nämnas att anledningen att vi kommit i kontakt med företaget är att en av 
gruppmedlemmarna hade personliga kontakter inom företaget. Vi är därför medvetna om att 
det kan ha påverkat vilka vi fått intervjua och den information som vi fått fram. Det är möjligt 
att vi blivit hänvisade till personer som inte företräder företagets syn på rekryteringen. Det 
kan resultera i antingen överdrivet positiva eller negativa resultat. 
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3 Teori 
 
 
I detta kapitel presenterar vi vår valda teoretiska referensram. Centrala teoretiska begrepp 
för vår uppsats definieras. Därefter behandlar vi de olika analysmodellerna och deras 
inbördes samband. Bergströms matchningsmodell, Bowens organisationsanalys samt Priens 
överensstämmelse modell utgör tillsammans vår teoretiska referensram. 
 
 
 
3.1 Inledning till teorin 
 
För att inledningsvis skapa en förståelse för hur vår teoretiska referensram utformats och för 
vad vi senare kommer att analysera, vill vi här presentera vissa centrala teoretiska begrepp 
och modeller. Initialt definierar vi vad ett kunskapsföretag är och resonerar vidare kring 
vikten av att rekrytera lämpliga personer. Därefter behandlas olika rekryteringsmodeller och 
deras respektive likheter och olikheter, vilket utgör tyngdpunkten i referensramen. 
Kravprofilen framställs som ett viktigt verktyg vid rekrytering, varför vi särskilt behandlar 
denna.  Under ett rekryteringsförfarande ges intervjuerna en central betydelse och det är i 
detta skede företaget för första gången, genom den personliga kontakten, kan bedöma den 
sökandes sociala kompetens. Slutligen diskuteras rekryteringsprocessens påverkan på 
mångfalden bland individer i ett företag. 
 
 
3.2 Kunskapsföretagets investering i kompetens 
 
Ett kunskapsföretag är en särskild typ av tjänsteföretag. Det som samtliga tjänsteföretag har 
gemensamt är att de alla producerar någon typ av tjänst. Ett kunskapsföretag skiljer sig dock 
från övriga tjänsteföretag utifrån vissa aspekter. Kunskapsföretagets produktion kan definieras 
som icke-standardiserad, kreativ, starkt individberoende och komplext problemlösande. Till 
skillnad från ett kunskapsföretag producerar övriga tjänsteföretag enbart lösningar av enklare 
problem. Kunskapsföretag skiljer sig även från övriga tjänsteföretag vad beträffar personalen. 
Kunskapsföretagets personal är välutbildad, medan tjänsteföretaget domineras av icke-
akademiker (Sveiby och Risling, 1991:11-13).  
 
Inom renodlade kunskapsföretag blir företagets anställda dess viktigaste resurs och typiskt för 
dessa är att de är välutbildade och väl insatta i det de gör. Det blir alltså mycket viktigt att 
hålla kvar sin personal i kunskapsföretaget, för att på så sätt inte förlora sin kompetens och sitt 
värde. Det blir också viktigt att kunna skaffa kunnig och professionell personal till företaget 
genom nyrekrytering, fusioner eller uppköp av andra liknande företag. Vad som kännetecknar 
ett kunskapsföretag är vidare att dess största värde blir det värde som man hjälper till att skapa 
hos kunderna.  I traditionella företag blir den värdeskapande processen något som görs åt 
kunden för att t.ex. avlasta denne från ett problem som inte kan hanteras. I kunskapsföretaget 
är det annorlunda, där syftar kunskapen till att stimulera utveckling, nyskapande och 
nytänkande. Här jobbar man tillsammans med kunden mot ett gemensamt mål, kunderna blir 
medproducenter och man delar ansvaret för resultatet. Gränserna mellan producent och kund 
blir därmed vaga och det ligger ett ansvar på båda parter att nå ett resultat som passar kunden. 
Resultatet synliggörs inte omedelbart, utan kräver att kunden utvecklas och agerar på egen 
hand efter det att tjänsten, t.ex. personalutbildning, har levererats (Hansson et. al., 1999:9-10). 
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Verksamheten i kunskapsföretaget är svår att standardisera och utformas efter de 
situationsspecifika förutsättningar och problem som uppstår hos företagets kunder (Sveiby & 
Risling, 1991:12). För att kunna hålla kvar kunderna blir det därför viktigt att 
kunskapsföretagets kunskapsbas kontinuerligt utvecklas för att därigenom kunna erbjuda fler 
och bättre tjänster. Graden av kundanpassning skiljer sig mellan olika typer av tjänsteföretag. 
Ett kunskapsföretag har i större utsträckning kundanpassade tjänster i jämförelse med ett 
traditionellt tjänsteföretag. Kundanpassningsgraden kan illustreras i en figur, där 
tjänsteföretag med låg kundanpassning i form av självbetjäning, utgör ena poolen, medan 
företag med total kundanpassning utgör den andra extremen. På en sådan skala hamnar ett 
revisorsföretag relativt nära total kundanpassning (Sveiby, 1991:31).  
 
  
Hög anpassning                            Låg anpassning 
Total kundanpassning Servicesystem  Standardpaket  Självbetjäning 
 
 
 
Läkare  Dataföretag  Hemförsäkring  Bankomat 
Konsult  Revisionsbyrå  Flygresa  Fastfood 
 
 
Figur 1: Tjänstesektorn indelad efter grad av kundanpassning  
Källa: Sveiby, 1991:31 
 
 
3.3 Kompetens 
 
Människors kunskap och förmåga ses, som tidigare nämnts, som ett kunskapsföretags främsta 
kapital. Vid jämförelse med ett industriföretag kan människor ses som ”maskiner”, då de är 
kunskapsföretagets viktigaste produktionsfaktor. Genom en sådan metafor kan rekrytering i 
ett kunskapsföretag ses som en investering i nya maskiner, då de besitter den kunskap och 
kompetens som är avgörande för företagets överlevnad (Sveiby, 1991:78-86). 
 
Definitionerna av kompetens är många och skiljer sig endast marginellt åt. Det är främst 
ordvalet som varierar, där olika synonymer utnyttjas för att för att beskriva samma fenomen. 
Det blir därför av intresse att gestalta två författares definitioner av kompetens, för att påvisa 
dessa relativa likheter. I vår uppsats har vi valt Sveibys definition, då det bäst belyser vår 
uppfattning av kompetensbegreppet. Vi grundar även vårt val på att Sveiby (1985) myntade 
begreppet kunskapsföretag med det särskilda behovet av rekrytering av kompetent personal 
dessa företag har. Därmed anser vi att hans kompetensdefinition får legitimitet. Valet av vår 
andra definition, som givits av organisationspedagogen Elfström (1996:149), speglar de 
relativa likheterna mellan kompetensbegreppet väl. 
 

”Med kompetens avses här en individs potentiella handlingsförmåga i 
relation till en viss uppgift, situation eller arbete. Denna individuella 
handlingsförmåga kan, beroende på uppgiftens karaktär, avses såväl 
kunskaper, intellektuella och manuella färdigheter, som sociala färdigheter, 
attityder och personlighetsrelaterade egenskaper hos individen”  
(Elfström, 1996). 

 
Sveibys definierar kompetens som bestående av fem delar. Formell kompetens består av den 
utbildning individen erhållit genom sin skolgång och olika kurser. Färdigheter kan vara 
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praktiska, (t.ex. yrkesskicklighet), och/eller intellektuella, (t.ex. språkkunskaper) och dessa 
förvärvas genom praktiska övningar. Erfarenhet tillskansar sig individen genom misstag och 
framgång i livet, medan värderingar är socialt grundade uppfattningar. Slutligen omfattar 
social kompetens en människas förmåga att skapa kontakt, genom att lära känna människor 
och underhålla relationer (Sveiby, 1991:80). Social kompetens är viktigt i situationer där 
människor möts och samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga och förhandlingsförmåga 
blir där nyckelbegrepp (Granberg, 1998:76).  
 
Kompetens förekommer inte enbart i individsammanhang, utan är även uppmärksammat i 
företagssammanhang. Företagets kompetens ses här som ett resultat av de enskilda 
individernas samlade kompetens. Beroende på hur väl företaget lyckas utnyttja och samordna 
dessa kan de resultera i omfattande synergieffekter (Hansson, 1988:78). 
 
 
3.4 Rekryteringsmodeller 
 
Rekryteringsprocesser kan utformas utifrån två olika modeller, den traditionella 
urvalsmodellen och matchningsmodellen (Bergström, 1998:18). Den traditionella 
urvalsmodellen har historiskt varit den mest tillämpade, men efter en våg av kritik har 
utvecklingen gått mot formandet av nya modeller, där mer vikt läggs vid den arbetssökandes 
möjlighet att göra ett aktivt val av arbetsgivare. Företagets intresse i att undersöka om den 
arbetssökande passar in i organisationen och dess företagskultur har resulterat i 
matchningsmodellens framväxt. 
  
 
3.4.1 Den traditionella urvalsmodellen 
 
Den modell som varit dominerande, den traditionella urvalsmodellen, fokuserar på 
tillämpningen av olika tester där den sökande utvärderas utifrån en mängd kriterier. Kriterier 
som intelligens, begåvning och färdigheter är inte allt som testas, utan vikt läggs framför allt 
på att bedöma den arbetssökandes motivation, attityd och beteende. Ambitionen är att 
fastställa den personlighetsprofil, vars behov, intressen och drivkrafter stämmer överens med 
organisationens existerande normer och värderingar, samt passar den önskade 
affärsorienteringen (Bergström, 1998:19). 
 
Modellen bygger på att arbetsgivaren ensidigt kontrollerar och reglerar tillträde till 
organisationen genom ensidig informationsinsamling om den arbetssökande. Syftet är att den 
sökande ska utvärderas och dennes behov av information ges inte någon uppmärksamhet. Vid  
anställning regleras relationen mellan arbetstagare och arbetssökande av ett juridiskt kontrakt, 
vilket medför att den anställde utför sina arbetsuppgifter så länge han/hon får ekonomisk 
ersättning. Ett samband föreligger följaktligen mellan arbetsprestation och ekonomisk 
ersättning (Bergström, 1998:23).  
 
 
3.4.2 Kritik mot urvalsmodellen 
 
Den traditionella urvalsmodellen har mötts av mycket kritik de senaste decennierna, då 
kritiker anser att den har många brister. Framför allt tas alltför lite hänsyn till individens 
intressen och behov (Iles & Salaman, 1995 i Bergström, 1998:23). Metoderna som 
utvecklades, för att bl.a. testa individers motivation, attityd och värderingar, var av skilda slag 
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och ibland ansågs metoder som utvecklats för ett särskilt ändamål, t.ex. utbildning, ha värde 
även som urvalsinstrument. En flora av mer eller mindre hemsnickrade mätmetoder, vars 
värde var tvivelaktigt, togs i bruk och utnyttjades utan vidare hänsyn (Bergström, 1998:19).  
 
Den traditionella urvalsmodellen förutsätter även att individen inte förändras över tiden och 
att det är möjligt att göra objektiva bedömningar av individer som kan användas för att 
förutsäga dennes prestationsförmåga (Herriot, 1989 i Bergström, 1998:23). Kritiker menar att 
människor visst förändras över tiden under sin karriär och att en individs subjektiva 
uppfattning är avgörande både för arbetsmotivationen och för slutresultatet. Förslag har 
framförts om att använda metoder vars syfte att utvärdera individens förändringsbenägenhet, 
motivation och ledarskicklighet, för att mäta och undersöka mer relevanta egenskaper. Vidare 
anser kritikerna att individen måste få rättvisande information om blivande arbetsuppgifter, så 
att realistiska förväntningar på arbetet kan skapas, för att därigenom minskar 
personalomsättningen och öka arbetstillfredsställelsen (Wanous, 1991 i Bergström, 1998:23).   
 
Under 1980-talet, intensifierades kritiken genom att nya begrepp, såsom personkemi och 
social kompetens, infördes och fick ökad uppmärksamhet i samband med urval och 
rekrytering. Dessa vände fokus mot huruvida den sökande verkligen passar in i organisationen 
och dess kultur. Kraven på objektivitet fick något minskad uppmärksamhet i samband med 
erkännandet att rekryteraren påverkas av sina subjektiva intryck.  
 

”Det är lättare att acceptera och tycka om någon som uppträder och 
fungerar som man själv” (Helsing, 1990 i Bergström,1998:23).  

 
När den objektiva bedömningen kompletteras med subjektiva aspekter ställs särskilda krav på 
rekryteraren, genom att de subjektiva aspekterna bör göras objektiva. Sammanställning och 
tolkning av information måste behandlas så objektivt som möjligt, vilket kräver både stor 
fördomsfrihet och god självinsikt. Risken är annars stor att övervärderingar eller 
underskattning av information, beroende på personliga uppfattningar och fördomar, görs och 
läggs till grund för bedömningen. Röster av motsatt åsikt har höjts angående det adekvata i att 
låta subjektivitetens betydelse i rekryteringssammanhang få en sådan upphöjd betydelse. 
Ändamålsenligheten i att låta subjektiva överväganden vara vägledande har ifrågasatts, då de 
är alltför färgade av fördomar och förutfattade meningar (Bergström, 1998:20-21). Hur de 
subjektiva och de objektiva bedömningarna ska kombineras, för att uppnå att personer som 
passar in i företagskulturen anställs, råder det osäkerhet om.  
 
Enligt Bowen et. al. finns det två huvudsakliga uppfattningar som ligger till grund för hur man 
ser på en människas prestationer i en organisation. Uppfattningarna är att antingen är det en 
individs personliga egenskaper som avgör hur han/hon presterar eller så är det den specifika 
situation eller miljö den anställde befinner sig i. Företag och forskare har tidigare överdrivit 
miljöns inflytande på prestationer. En miljö, med uppfattningen att personalen inte kan ges 
förtroendet att själva ansvara för arbetet, präglas av en hård kontroll, strikta regler och 
övervakning. Vid rekrytering av personer till denna typ av organisation läggs liten vikt vid 
rekryteringsprocessen, eftersom det huvudsakligen anses vara organisationens utformning 
som bestämmer individens prestationer. Istället lägger företaget mycket tid och resurser på 
intensiva insocialiseringsprocesser för de nyanställda, för att på så sätt skapa rätt person till 
organisationen. I motsats till detta är den huvudsakliga uppfattningen att individens 
personlighet ligger till grund för prestationerna och därmed krävs mindre organisatorisk 
kontroll. Olika beteenden accepteras och ansvar delegeras med förtroende. Vid nyanställning i 
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denna typ av organisation har rekryteringsprocessen stor betydelse för att finna personer med 
egenskaper anpassade för ett arbete under frihet och ansvar.  
 
Kritiken mot den traditionella urvalsmodellen har resulterat i utformningar av olika alternativa 
modeller. Gemensamt för dessa är att de anser rekryteringen vara en gemensam social 
process, där företag inte enbart väljer de sökande, utan de sökande väljer företag.    
 
 
3.4.3 Matchningsmodellen - ett ömsesidigt val 
 
Matchningsmodellen är ett resultat av de kritiska strömningarna som krävde förändring och 
nytänkande. I denna modell utvärderar arbetsgivare och arbetstagare ömsesidigt varandra och 
beslutet om anställning fattas gemensamt genom ett samfällt val (Bergström, 1998:21). 
Matchningsmodellen karaktäriseras av att den arbetssökande erhåller omfattande information 
om organisationen, arbetsuppgifternas och anställningens innebörd. På detta sätt ges den 
arbetssökande ett gott beslutsunderlag avseende arbetet och vidare kan orealistiska 
förväntningar elimineras. Genom att förse den arbetssökande med denna information kan en 
matchning mellan individens värderingar och organisationens klimat och kultur i större 
utsträckning uppnås (Wanous, 1991 i Bergström, 1998:22). 
 
Vad som i grunden skiljer matchningsmodellen från tidigare använda modeller är det sätt på 
vilket personer selekteras ut hos företagen. Modellens syfte är inte enbart att passa in den 
nyrekryterade i en specifik befattning, utan individen ska passa in i hela organisationen. 
Tidigare angreppssätt har som tidigare nämnts fokuserat på huruvida den sökande har den 
kunskap och de färdigheter som krävs för arbetsutgifterna. Synen på selektion och urval har 
således tidigare varit att enbart en del av personen rekryteras, t.ex. ett specifikt begåvat huvud 
eller en praktiskt lämplig hand. För att passa organisationen, enligt matchningsmodellen, 
måste den sökande uppfylla båda den formella kompetensen och ha de rätta personliga 
egenskaperna. Synen på de sökande har därmed förändrats och övergått till uppfattningen att 
inte enbart en del, utan hela människan anställs (Bowen). 
 
 
3.4.4 Kravprofilen 
 
Kravprofilen är ett sätt att praktiskt utvärdera och sammanställa de kompetenser som krävs i 
ett kunskapsföretag (Marcus et. al., 2002:12). De flesta organisationer använder någon form 
av kravprofil, som oftast är mer eller mindre specialiserad, som underlag i sin 
rekryteringsprocess. När en kravprofil ska utformas bör det beaktas hur företaget kommer att 
se ut i framtiden, så redan i ett tidigt skede av rekryteringsprocessen läggs, genom 
kravprofilen, således grunden till om rekryteringen kommer att bli en framgång eller inte.  
 
Olika arbeten ställer olika krav på de anställda. Rekryteringen kan förenklas om man i ett 
tidigt skede, genom en analys, utforskar vilka krav som ska ställas på de sökande. Detta 
förfarande blir lättare om man utgår från en arbetsbeskrivning, där arbetsuppgift, ansvar och 
befogenheter, tidfördelning, arbetsbelastning, kontakter, krav på utbildning och praktik 
preciseras. Kravprofilen är således en sammanställning av de kompetenskrav ett 
kunskapsföretag ställer på sina medarbetar (Helsing, 1999 i Bergström, 1998:27). De 
kvalifikationer och färdigheter som behövs inom utbildning, erfarenhet och praktik för en 
specifik befattning fastställs i denna och kravprofilens utformande blir således en viktig grund 
inför varje enskild rekrytering. Som ett komplement därtill bör även fastställas vilka 
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personliga egenskaper som behövs för utförandet av arbetsuppgifterna. Hänsyn ska även tas 
till vilka motiv som ligger bakom den sökandes ansökan och vilka utvecklingsmöjligheter det 
finns för den arbetssökande (Marcus et.al, 2000:12).   
 
En människas personlighet kan definieras utifrån flera dimensioner, men fem dimensioner bör 
ges särskild betydelse (Prien, 1992:113-115). Det är utåtvändhet, som är en egenskap som 
visar i vilken mån en person är extrovert eller introvert. En människa med utåtriktad, 
extrovert, personlighet är socialt aktiv, sällskaplig, självhävdande och lätt att prata med. 
Emotionell stabilitet är en annan dimension som avgör en människas tendens till osäkerhet 
och ängslan. Sociabilitet som speglar hur öppen en person är för kontakter med andra 
människor och denna dimension kännetecknas av att vara uppmärksam, flexibel och 
förtroendeingivande. Pålitlighet som avspeglas i hur samvetsgrann, noggrann och grundlig en 
människa är i sina åtaganden och öppenhet för erfarenheter, som är den sista dimensionen. 
Denna kännetecknas av intellektuell nyfikenhet, fantasi och viljan att pröva nya saker. Dessa 
dimensioner är framför allt viktiga i arbeten med omfattande och intensiva personliga 
kontakter. En persons unika personliga egenskaperna antas ofta ligga till grund för framgång 
eller misslyckande i arbetslivet (Prien 1992:137). Utifrån detta antagande vill företag 
förklarligt nog anställa potentiellt framgångsrika personer med de personliga egenskaper som 
kännetecknar framgång. Övertygelsen är därmed att en individs personlighet är avgörande för 
hans/hennes arbetseffektivitet. Om kraven i kravprofilen skulle vara för högt ställda kan det 
resultera i orimligt höga förväntningar, både för de sökande och på de sökande. Uppfylls inte 
förväntningarna företaget har, eller känner den anställde sig missnöjd med det utlovade, kan 
det leda till att den anställde avskedas/begär avsked och lämnar organisationen. 
 
 
3.5 Rekrytering för att passa in 
 
Inledningsvis fastställs den kravprofil som krävs för den specifika arbetsuppgiften. Det rör sig 
således om att fastställa den formella kompetensen. För att kunna fastställa vilka personliga 
egenskaper som krävs bör företaget, enligt Bowen, genomföra en omfattande 
organisationsanalys. I denna analys bedöms de beteenden hos de nyanställda som medför 
effektivitet i organisationen. Organisationsanalysen omfattar även fastställandet av 
företagsfilosofi och värderingar. Enligt andra forskare, exempelvis Bergström, är denna 
analys inte nödvändig då en kravprofil kan fastställas likaväl.  
 
Den initiala utvärdering av de sökande baseras dels på kravprofilen, huruvida de sökande 
uppfyller den formella kompetensen, dels på de personliga egenskaper som fastslagits (enligt 
Bowen genom en organisationsanalys). Den sökande jämförs således med de önskvärda 
personliga egenskaper som på olika sätt framkommit för att kunna matchas mot 
organisationen. Om det t.ex. framkommit att grupparbeten är vanligt förekommande 
premieras sökande med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Det förekommer att 
personer med lämpliga personliga egenskaper inte uppfyller det formella kriteriet och vice 
versa. I dessa fall måste därför en avvägning göras mellan den formella kompetensen och de 
personliga egenskaperna. Enligt Bowen är det viktigare att en person har rätt värderingar och 
intressen, än att de till fullo uppfyller de formella kraven. Han förklarar detta med att vissa 
värdefulla personliga egenskaper inte går att lära ut, medan formell kunskap går att 
införskaffa i ett senare skede.  
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3.6 Vikten av överensstämmelse  
 
Enligt Prien (1992:151), ytterligare en forskare inom det rekryteringsteoretiska området, är 
det önskvärt att skapa en matchning mellan individen och företagets behov och förväntningar, 
för att därigenom lägga grunden till det psykologiska kontraktet. Den anställde och företaget 
utgör tillsammans ett system med särskilda behov och detta ömsesidiga system fungerar bara 
om respektive part får möjlighet att tillgodose sig själv. Företaget anställer individen för att 
uppnå sina mål och den anställde bidrar endast effektivt till målet, genom sina tjänster, om 
hans/hennes egna förväntningar och personliga behov tillgodoses. Denna ömsesidiga relation 
formas av det psykologiska kontraktet, som skapas genom en överenskommelse om ett 
ömsesidigt åtagande från båda parters sida.  
 
Det psykologiska kontraktet utgör, enligt Prien (1999:154), en kompromiss mellan 
arbetsgivarens och den arbetssökandes önskemål. En uppgift i rekryteringsprocessen blir 
således att finna personer som kan skapa ett sådant kontrakt. Prien menar att det härigenom, 
under rekryteringsprocessen, uppstår en möjlighet att skapa ett unikt psykologiskt kontrakt 
där rekryterarens uppgift blir avgörande. Denne måste vara skicklig i att levandegöra de 
förväntningar och spelregler som gäller på arbetsplatsen, samtidigt som han/hon måste 
försöka förstå den sökandes specifika förutsättningar och förväntningar. Även om det kanske 
inte alltid är nödvändigt att gräva djupt i personligheten, blir det viktigt att vara lyhörd för 
signaler som kan vara vägledande till den sökandes verkliga förväntningar. Att ge den 
sökande realistisk information och inte översälja arbetet, dvs. ge löften om förmåner eller 
befordran som senare inte kan infrias, är betydelsefullt för möjliggörande av 
arbetstillfredsställelse hävdar Prien.  
 
Prien pekar på fyra slags förväntningar på och behov av överensstämmelse som existerar 
mellan företaget och den sökande. För att utkristallisera denna behövs olika analyser göras av 
organisationens delar, för att utvärdera den arbetssökandes grad av överrensstämmelse på 
olika plan och i de olika delarna.  
 
- Överensstämmelse mellan den sökande och hans/hennes arbetsuppgifter. 
Det är vanligen denna överensstämmelse som beaktas vid många rekryteringar. Enligt 50-
talets slagord var ambitionen ”rätt man på rätt plats”.  
 
- Överensstämmelse mellan den sökande och arbetsledningen. 
I decentraliserade organisationer kommer den anställde sällan i kontakt med 
företagsledningen, utan de har vanligen delegerat ansvaret för verksamheten till 
arbetsledningen på platsen. Det innebär att arbetsledningen utgör den anställdes motpart och 
det är de som ger uttryck för ledningens förväntningar.  
 
- Överensstämmelse mellan den sökande och arbetsgruppen. 
Flertalet arbeten utgörs av grupparbeten och den som kommer till en ny arbetsplats måste 
accepteras som medlem i laget. Det är viktigt att här uppmärksamma framtida arbetskollegers 
förväntningar på utförandet av arbetsuppgifter. 
 
- Överensstämmelse mellan den sökande och företagskulturen. 
Företagskulturen finns till stor del samlad i de anställda och många företag arbetar med att 
skapa en speciell, homogen anda bland dessa. Företagskulturen visar att företagsledningen 
och de anställda har gemensamma värderingar och normer, samt drar upp grundläggande 
riktlinjer för arbetets utförande. Det är ett viktigt moment för en rekryterare i presentationen 
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av företaget att undersöka den sökandes uppfattning om företagskulturen. Företagskulturen 
kan även motivera att särskilda krav på främst personlighet finns uppställda för de sökande. 
 
 
3.7 Intervjusituationens betydelse 
 
Matchningsmodellens ökade hänsynstagande till den arbetssökande påverkar 
intervjusituationen, där modellen tar mer hänsyn till den arbetssökandes perspektiv. Intervjun 
får karaktären av ett jämbördigt samtal, där båda parter försöker komma fram till huruvida 
arbetet motsvarar den sökandes förväntningar och om hur väl den sökande uppfyller 
befattningskraven. Rekryterarens uppgift blir härigenom att få den sökande att känna sig 
avspänd och det ska helst inte gå att urskilja vem det är som intervjuar vem (Hintze, 1990:102 
i Bergström).  
 
Anställningsintervjun är ofta den första personliga kontakt som den sökande får med företaget 
och vikten av att här, som tidigare nämnts, uppmärksamma motstridiga behov och 
förväntningar är avgörande (Bergström, 1998:182). Enligt Granberg (1998:305) har 
intervjusituationen flera syften. Den ska bidra till införskaffandet av information avseende 
den sökande och även ge information till den sökande om företaget och de aktuella 
arbetsuppgifterna. Intervjun ska också möjliggöra personlig kontakt mellan den sökande och 
företaget, samt att ge den sökande ett positivt intryck av densamme. Bergström (1998:184) 
påpekar att intervjun ska fokusera på vikten av att både organisationen och den sökande ska 
kunna utvärdera huruvida de passar ihop. Personlighetstester och jobbsimuleringar är exempel 
på metoder som utnyttjas för att de båda parterna i detalj ska kunna granska varandra. Ett 
mångfacetterat beslutsunderlag skapas vid utvärderingen genom utnyttjandet av olika 
metoder. För den sökande innebär det att han/hon därigenom kan fatta ett rationellt beslut 
baserat på realistisk information. Flera metoder är även det bästa sättet för organisationen att 
fastställa om den sökande uppfyller kraven och passar in.  
 
Förhandlingsstyrkan kan variera mellan den sökande och arbetsgivaren, beroende på hur 
attraktivt företaget är och hur många sökande det lockar, men den arbetssökande måste alltid 
visa upp sig från sin bästa sida för att ha en chans att bli anställd. Arbetsgivaren måste 
samtidigt ställa relevanta frågor för att övertyga sig om att detta verkligen är ett arbete som 
den sökande eftersträvar. Arbetsgivaren har i detta skede således två uppgifter, dels övertyga 
den sökande om arbetsplatsens fördelar, dels utvärdera om den sökande är lämplig och 
uppfyller kraven (Prien, 1999:155).  
 
Ytterligare ett steg vid anställningsintervjun blir att komma underfund med sökandes 
självuppfattning och hur han/hon ser sina möjligheter i företaget (Bergström, 1998:183). 
Maslows behovstrappa3 är en vanligt förekommande motivationsteori, men att rekrytera efter 
sådana grova uppdelningar är varken särskiljande eller möjligt att grunda beslut på. 
Mätmetoder och normer är inte särskilt välutvecklade ifråga om motivation, t.ex. sällskaps-, 
makt- och prestationsmotivation, utan bedömaren måste värdera den sökande utifrån egna 
referensramar och lita på sina egna erfarenheter. Rekryteringssituationen ger inte utrymme för 
några djupare analyser av sökandes enskilda yrkesutveckling, utan bedömaren försöker skapa 
en förståelse av väsentligheterna i denna utveckling för att kunna värdera sökandes kompetens 

                                                 
3 En av den tysk-amerikansk psykologen Abraham Maslow uppställd behovsordning, där tillfredsställelsen av de 
tidigare behoven i ordningen är en förutsättning för de senares existens. Först kommer de biologiska behoven, 
därefter behov av kontakt och uppskattning, kognitiva behov estetiska behov och till slut behovet av 
självförverkligande.  
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rätt. Hur ingående rekryteraren ska undersöka den sökandes privatliv måste avgöras från fall 
till fall (Prien, 1999:156). 
 
Vid eventuell anställning kommer den rekryterade med stor sannolikhet att känna lojalitet mot 
företaget, då stora resurser investerats för att välja ut just honom/henne. 
Rekryteringsprocessen kan därigenom skapa en lojal personalstyrka som känner tillhörighet 
till organisationen och dess kultur, vilket bidrar till en lägre personalomsättning och färre 
konflikter. De anställdas prestationer påverkas positivt av att de frivilligt och medvetet 
investerat sina resurser för företagets bästa (Bowen). Utöver lojalitet mot företaget ger en 
krävande rekrytering en starkare samhörighetskänsla, då de nyrekryterade delar samma 
erfarenheter från den krävande rekryteringsprocessen  
 
 
3.8 Homogenitet 
 
En viktig fråga i rekryteringssammanhang är rekryteringens eventuella påverkan på kulturens 
grad av homogenitet. En ofta diskuterad fråga i forskning om kulturer i organisationer är hur 
olika subkulturella grupper i organisationer kan integreras till en gemensam kultur (Alvesson, 
1993:70). En vanligt förekommande uppfattning är att skillnader i arbetskulturer är beroende 
av att personer med olika yrkesbakgrund anställs i organisationen, så att kulturella skillnader 
skapas innan individer anställs i företag. Kulturella skillnader genom olika yrkeserfarenheter 
och utbildningsbakgrund kan på så sätt möjliggöra heterogenitet.  
 
Olika sociala praktiker i samband med rekryteringsprocessen kan vara avgörande för 
skillnader i värderingar och normer inom organisationen. Tillämpningen av endast en 
rekryteringsmetod kan leda till en kulturell homogenitet, då alla blivit anställda utifrån samma 
kriterier. I det avseendet förefaller matchningsinspirerade metoder medverka till högre 
kulturell homogenitet. Att utnyttja sig av metoder med anslutning till den traditionella 
urvalsmodellen borde säkerställa en större heterogenitet i organisationen, eftersom hänsyn 
inte tas till de sökandes självurval (Bergström, 1998:209). Aktuell forskning om lärande i 
organisationer visar också på betydelsen av att i organisationer försöka förena heterogenitet, 
med syfte att främja idéutveckling och lärande, och homogenitet, med syfte att främja 
kommunikation och genomförande av fattade beslut (Elfström, 1996:199). 
 
Ett stort problem i likriktade organisationer är att alla kommer att ha samma personliga 
egenskaper, både vad gäller styrkor och svagheter. Brister och behov av kompetens kommer 
att uppstå i en homogen organisation, där personalen inte kompletterar varandra. Det finns 
forskningsbevis som tyder på att liten variation bland de anställdas personligheter kan 
resultera i goda prestationer på kort sikt, medan det de på lång sikt får motsatt verkan. Risken 
finns att organisationens anpassningsförmåga till förändringar minskar och att företagets 
utveckling på lång sikt blir lidande p.g.a. en starkt homogen organisationskultur (Bowen).  
 
 
3.9 Sammanfattning 
 
Rekrytering är ett tillfälle för social interaktion, där deltagarna försöker uppnå sina respektive 
mål och där relationen dem emellan regleras och formas (Bergström, 1998:23). Hur relationen 
mellan parterna regleras, skiljer matchningsmodellen från den traditionella urvalsmodellen. 
Matchningsmodellen innebär att ansvaret för regleringen fördelas jämt mellan parterna och 
det finns en strävan efter ömsesidig tillfredsställelse och anpassning. Idealet är en öppen 
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dialog och en ömsesidig förhandlingsprocess. Genom att individen får tillgång till tillförlitlig 
och ärlig information om arbetet och utifrån det kan göra ett rationellt val om han/hon vill 
arbeta på företaget, så möjliggörs en effektiv matchning mellan individens värderingar och 
företagets kultur och klimat. Ett psykologiskt kontrakt etableras, som påvisar den emotionella 
bindningen mellan parterna, med gemensamma värderingar och normer. Rekryteringen blir 
således mer än endast ett tillfälle till förhandling av ett anställningskontrakt. 
 
Idealet för hur intervjusamtalet bör ta form enligt matchningsmodellen skiljer sig från hur det 
bör ta form enligt den traditionella urvalsmodellen. Ansvaret för informationsinsamlandet och 
talordningen är mindre förutbestämd, likaväl vem som har rätt att bestämma om samtalets 
utfall är positivt eller negativt. Individens rätt till ett självständigt val är enligt Bergström 
(1998:25-27) särskiljande för matchningsmodellen. Det är enligt honom ett försök från 
företaget sida att ge individen samma villkor som sig själv, att betrakta individen som ett 
pålitligt subjekt, med rättigheter att utföra självständiga bedömningar utifrån sina egna 
kunskaper och erfarenheter. Individens enskilda integritet erkänds och potential finns att, om 
inte eliminera maktförhållandet i arbetsrelationen, så i alla fall förbättra det.  
 
Det finns ingen forskning som bevisar ett samband mellan effektivt utnyttjade 
personlighetstest och en ökad produktivitet. Detta, i kombination med bristfälliga och fåtaliga 
organisatoriska utvärderingsverktyg, minskar förtroendet för matchningsmodellen. Bowen 
pekar på det stora behov som finns av att utveckla sofistikerade verktyg för att analysera 
organisationen, undersöka hur individer blir påverkad av kulturen samt hur graden av 
påverkan beror på olika individers personlighet. Vidare visar han på svårigheterna med att 
veta vad som är relevant att analysera i organisationen och hur detta sedan ska översättas till 
lämpliga egenskaper hos de sökande.  
 
Vikten av att göra en organisationsanalys, som ligger till grund för att bedöma de sökande och 
för att fatta det avgörande beslutet angående anställning varierar mellan forskare, i vissa fall 
drastiskt och i andra fall marginellt. Vi har utifrån vår teoretiska analys av de tre forskare vi 
främst beaktat, Bergström, Bowen och Prien, skapat tre modeller. Härigenom försöker vi 
gestalta deras respektive matchningsmodell med hänsyn tagen till de skillnader vi tydligast 
menar påverkar rekryteringsprocessen.  



 26 

  Sökande 

      Företaget 

 
Bergström  Prien     Bowen 

   

Figur 1. Sökande erhåller lika 
mängd information som företaget 
och gör ett rationellt val angående 
anställning. Det leder till matchning 
mellan individens värderingar och 
företagets kultur. 

Figur 2. Överrensstämmelse mellan 
företaget och den sökande fastställs 
genom delanalyser utifrån fyra av 
varandra oberoende dimensioner. 

Figur 3. Matchning mellan 
företaget och den sökande bedöms 
ensidigt av företaget med 
utgångspunkt i en 
organisationsanalys. 

 
 
 
Bergström menar att det genom den sökandes tillgång på information under rekryteringen är 
han/hon som tar det avgörande beslutet och väljer organisation att arbeta i. Bowen, å sin sida, 
betonar att den organisatoriska analysen ligger till grund för rekryteringsbehovet och att det 
därför är organisationen som är både informationstagare och beslutsfattare. Bergström nämner 
inte någon specifik vikt av att göra en analys av organisationen i någon form, för att 
därigenom fastställa grunden för rekryteringsbehovet. Prien däremot talar om fyra grader av 
överensstämmelse, där en organisationsanalys görs i delar av företaget. Summan av delarna 
har en viss likhet med Bowens fullständiga, men mer grundliga analys. Prien går dock aldrig 
så långt att han ser sambanden eller kopplingarna mellan de fyra olika organisationsdelarna.  
 
Ingen av de tre forskarna sätter organisationens behov i en större kontext, med hänsyn till 
omgivningens förändringar och påverkan. Behoven av en kontinuerlig analys inför varje 
rekrytering, för att upptäcka eventuella förändringar, betonas inte. Enligt Priens modell skulle 
en överensstämmelse utifrån alla fyra dimensioner öka möjligheten att rekrytera en lämplig 
individ för anställning i organisationen, dock existerar olika grader av överensstämmelse. 
Prien lägger sig således mellan Bergström och Bowen i sitt resonemang och framhåller att 
vem som är informationstagare och slutlig beslutsfattare varierar mellan arbetsgivare och 
arbetstagare.   

Sökande 

 Arbets- 
 gruppen 

 
Företags- 
kulturen 

 
 

   Arbets- 
uppgifterna 

Arbets- 
ledningen 

Sökande Företaget 

Information 
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4 Fallbeskrivning 
 
 
I detta kapitel beskriver vi det fallföretag vi valt att studera. Vi presenterar en 
rekryteringsmodell över ÖPwC:s rekryteringsförfarande, där vi kortfattat beskriver de olika 
stegen de sökande genomgår. Två för företaget viktiga begrepp, personalidé och affärsidé, 
förklaras för att belysa vikten av en väl genomtänkt rekryteringsprocess. Slutligen redogör vi 
för vårt fallföretags rekryteringsstrategi. 
 
 
 
4.1 Bakgrund 
 
Öhrlings Revisionsbyrå bildades 1933 av P O Öhrling. Reveko tillkom 1980 genom fusioner 
mellan ett antal mindre byråer i Stockholm och Göteborg. Under 1980-talet växte sig de båda 
byråerna mycket starka och tillhörde i slutet av decenniet de stora revisionsbyråerna i landet. 
1989 fusionerade Öhrlings och Reveko och Öhrlings Reveko bildades. Några år senare 
genomfördes ett namn byte till det internationellt mer gångbara Öhrlings Coopers & Lybrand 
bildades. 
 
Samma år som Öhrlings Revisionsbyrå bildades etablerade sig Pricewaterhouse i Sverige i 
samband med Kreugerkraschen. Företaget arbetade främst med utländska dotterbolag och 
behöll till stor del sin internationella profil. Det globala revisions- och konsultbolaget 
PricewaterhouseCoopers (PwC) bildades den 1 juli 1998, som ett resultat av fusionen mellan 
Pricewaterhouse och Coopers & Lybrand. Fusionen, som inleddes 1997, innebar att världens 
största revisions- och konsultbolag skapades (www.pwcglobal.com).   
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers (ÖPwC) bildades 1999 genom en fusion mellan Öhrlings 
Coopers & Lybrand och Pricewaterhouse. Delägarna i de svenska delarna av de två revisions- 
och konsultföretagen tvingades ta ställning till skapandet av det globala PwC och huruvida 
man skulle genomföra en fusion på nationell nivå. Resultatet blev skapandet av ÖPwC 
(Lundberg, Pernvi, Weikert, 2001). 
 
 
4.2 Företagsbeskrivning 
 
ÖPwC är Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning med drygt 130 kontor och 
3000 medarbetare. Omsättningen uppgick vid årsskiftet år 2001 till SEK 2,6 mdr fördelat på 
sex affärsområden. De 45 000 kunderna utgörs av globala företag, svenska storföretag och 
organisationer, men även mindre och medelstora lokala företag samt den offentliga sektorn. I 
koncernen ingår även de två självständiga dotterbolagen Lots och Komrev. Lots arbetar med 
affärs- och ledarutveckling, medan Komrev är marknadsledande i Sverige på offentlig 
revision och konsultverksamhet inom den offentliga sektorn. ÖPwC ingår i PwC, som har fler 
än 125 000 medarbetare, och härigenom kan koncernen erbjuda kompetens och nätverk i mer 
än 140 länder världen över (www.pwcglobal.com).  
 
Svenska regler säger att svenska revisionsbolag måste ägas till 75 % av godkända eller 
auktoriserade svenska revisorer (Affärsvärlden 1998-11-25b:43). ÖPwC är alltså inget 
dotterbolag till PwC, utan ett helt fristående bolag ägt av 236 yrkesverksamma revisorer och 
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rådgivare som arbetar i firman, s.k. partners. ÖPwC betalar årligen en avgift till PwC:s 
globala paraplyorganisation för att få tillgång till arbetsmodeller, varumärke samt det globala 
nätverket (ibid.).  
 
 
4.2.1 Affärsområden  
 
Affärsområdet Revisionen och Redovisning är grunden i ÖPwC:s verksamhet och kring den 
har ett naturligt kopplat tjänsteutbud successivt växt fram. ÖPwC har utvecklat den 
traditionella revisionstjänsten till att omfatta en rad tjänster med tillhörande rådgivning, 
därmed får de ett mer heltäckande tjänsteutbud. Revisionsdelen innefattar granskning och 
förslag till förbättring av företags ekonomiska information och rapporteringssystem. 
Redovisningstjänsten innebär att ÖPwC tillhandahåller hjälp med löpande ekonomisk 
rapportering samt sammanställande av räkenskapsmaterial. Rådgivningen riktar sig främst till 
större företag och omfattar bl.a. utlåtande angående koncernredovisning och finansiella 
instrument (www.pwcglobal.com).     
 
Övriga affärsområden är Corporate Finance, Skatterådgivning, Riskhantering, Human 
Resource Consulting och Verksamhetskonsultation. Global Risk Management Solutions är 
ÖPwC:s särskilda enhet med specialister inom riskhantering. Affärsområdet Corporate 
Finance hjälper företag genom hela transaktionskedjan genom affärsrådgivning av finansiell, 
ekonomisk och strategisk karaktär. ÖPwC har även ca 125 skattespecialister tillhörande ett 
globalt nätverk av skatteexperter, Tax and Legal Services, med stor branschkunskap. 
Därigenom kan de erbjuda skatterådgivning och juridisk rådgivning på mycket hög nivå. 
Human Resource Consulting är ett affärsområde inom Tax and Legal Services, som genom att 
kombinera skattejuridik med det främsta inom HR-området hjälper nationella och 
internationella företag att satsa på sina anställda som sin främsta konkurrensfördel (ibid.). 
 
ÖPwC hade tidigare en Management Consulting del med 250 anställda, som bidrog med 
rådgivning i frågor rörande affärsstrategi, effektivisering och implementering. Den 30 juli 
2002 offentliggjorde IBM att de förvärvar PwC:s globala konsultverksamhet, PwC 
Consulting. Härigenom ersattes det som tidigare var affärsområdet Management Consulting i 
PwC, med vad som idag kallas verksamhetskonsulter.  Utvecklingen från ett revisionsföretag 
till ett professionellt serviceföretag fortsätter med oförminskad kraft. Kundernas behov samt 
kraven på tillit, trovärdighet och oberoende är utgångspunkter för tjänste- och produktutbudet 
på ÖPwC.  
 
 
4.3 Från ansökan till anställning 
 
ÖPwC har en omfattande rekryteringsprocess. Som vi senare ska behandla kan starten på 
processen tolkas olika. Då man utgår från att ansökan är starten på rekryteringsprocess kan ett 
antal steg i processen utläsas. Nedan illustrera vi i en figur de olika steg som en sökande kan 
gå igenom innan det är klart för anställning. 
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4.4 Affärsidé och personalidé 
 
ÖPwC:s affärsidé är att tillhandahålla högklassig service till kunder inom revisorsbranschen. 
Tidigare har målet varit att erbjuda heltäckande service inom revision och konsulterig, men 
som följd av svårigheten att kombinera dessa två skilda verksamheter har tjänsteutbudet 
minskat. För att kunna erbjuda hög kvalitet på tjänsterna är det avgörande att rekrytera de 
bästa studenterna. På så sätt är personalidén nära kopplad till affärsidén genom att goda 
medarbetare är en förutsättning för att affärsidén ska kunna realiseras.  
 
För att locka till sig de bästa medarbetarna satsar ÖPwC mycket på personalfrågor och 
arbetsmiljön. Wilhelm Geijer, VD på ÖPwC, uttrycker det på följande sätt:  
 

”Vi jobbar väldig aktivt med att medarbetarna ska känna sig uppskattade 
och stöder deras utveckling genom feedback och coaching. Men det handlar 
också om materiell belöning, som till exempel bra ersättning för det man 
presterar” (Annonsbilaga, Universum, 2002:14).  

Ansökningar behandlas 

Urval 1 

Intervju 1 

Urval 2 

Intervju 2 

Anställningsavtal träffas 

Vid nyrekryteringsbehov utvärderas ansökningarna utifrån 
den kravprofil som ställs för befattningen och ett urval 
görs. 
 

Sökanden kallas till intervju där rekryteringsansvarige och 
en medarbetare på ÖPwC är närvarande.  
 

Ansökningarna sammanställs av rekryteringsansvarige för 
regionen 

En gallring görs bland de sökande utifrån de intryck och 
den information som utväxlats under intervjun. 
 

Sökanden kallas till ytterligare en intervju med 
rekryteringsansvarige och en ny medarbetare. 
Personlighetstest utnyttjas för utvärdering av de sökandes 
personliga egenskaper.   

Den sökande som, enligt beslutsfattaren, passar in i 
organisationen blir erbjuden att arbeta i organisationen. 
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Att stora satsningar görs på de mänskliga resurserna fick ÖPwC bekräftat när företaget blev 
framröstat som Sveriges mest attraktiva arbetsgivare år 20024.  Det är för övrigt första gången 
som ett revisions- och konsultföretag erövrat en förstaplats bland svenska studenter. Geijer 
uttryckte i samband med utnämningen:  
 

”Vår övertygelse är att vi erbjuder en attraktiv arbetsplats där vi ger våra 
medarbetare utrymme för att förverkliga professionella mål och visioner” 
(Annonsbilaga, Universum, 2002:14). 

 
 
4.5 Struktur på karriären – succession 
 
De flesta som har högre positioner inom företaget har arbetat lång tid i ÖPwC och gått den 
långa vägen, dvs. börjat som nyutexaminerad utan erfarenhet och arbetat sig upp. Detta har 
sitt ursprung i ÖPwC:s tydliga hierarki bestående av åtta steg.  
 
Associates ! Senior Associates ! Assistant Manager ! Manager ! Senior Manager ! Director ! Partner 
 
För varje steg har ett antal kriterier utformats som den anställde måste uppfylla för att kunna 
bli befordrad. Kriterierna kan t.ex. handla om affärsmässighet, kunskapskrav och hur krav på 
visst uppträdande. Under årliga utvecklingssamtal jämförs de anställda mot uppsatta kriterier 
och kan på så sätt få reda på vad de eventuellt behöver förbättra för att kunna bli befordrad. 
Som nyutexaminerad får man titeln Associates och sedan allteftersom man utvecklas kan man 
klättra på hierarkistegen. För att utses som partner är processen lite mer komplicerad. 
Partnerskapet innebär att man blir delägare i ÖPwC och nya partners måste godkännas av 
styrelsen.   
 
 
4.6 Rekryteringsstrategi 
 
Majoriteten av alla som nyrekryteras är nyutexaminerade och ÖPwC satsar därför mycket på 
att redan i ett tidigt skede av studenternas utbildning informera dem om företaget och dess 
verksamhetsområden. Under hela studenternas utbildningstid försöker ÖPwC vara närvarande 
på olika sätt. Stora satsningar har gjorts för att förbättra och utveckla relationen till 
studenterna. En ny befattning har införts på nationell nivå med specifikt ansvar för 
studentrelationerna. På varje ort med högskola eller universitet finns det en studentråd 
bestående av några revisorer som har arbetat några år inom företaget. Dessa har som uppgift 
att studenterna med information om företaget genom arrangemang av olika aktiveter och 
deltagande på arbetsmarknadsdagar arrangerade på högskolor och universitet.  
 
Organisationen är hierarkiskt uppbyggd där de alla studenter börjar längst ned i hierarkin med 
möjlighet att klättra i den hierarkiska stegen. För att kunna underhålla detta förfarande är det 
centralt att hela tiden se till att företaget kontinuerligt får in nya personer i organisationen. Det 
är därför det är så viktigt att locka till sig studenterna för att kunna fylla upp organisationen 
underifrån.  

                                                 
4 Företagsbarometern genomförs av Universum Communications AB för fjortonde året i rad. 
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5 Empirisk analys 
 
 
I detta kapitel presenteras vår analys av det empiriska materialet vi insamlat. Utifrån den 
teoretiska referensramen analyserar vi ett flertal aspekter i rekryteringsprocessen. Vi försöker 
här besvara frågan hur ÖPwC genomför sin rekryteringsprocess. Vidare för vi en diskussion 
över hur väl de arbetar efter matchningsmodellens principer, främst utifrån de tre olika 
forskares åsikter vi fokuserat i vår teori. Avslutningsvis presenteras resultaten av vår studie i 
en kort sammanfattning. 
 
 
  
5.1 Inledning 
 
Genom vår empiriska analys strävar vi efter att besvara vår problemställning. Det förefaller 
sig naturligast att redogöra för ÖPwC:s rekryteringsförfarande i kronologisk ordning. 
Inledningsvis behandlar vi företagets behov av rekrytering och vad som ligger till grund för 
detta. Vi diskuterar ÖPwC:s användande av en kravprofil och dess betydelse. Vidare 
resonerar vi kring när rekryteringsprocessen anses börja och vilken information och på vilket 
sätt den delges potentiella sökande. Därefter analyserar vi företagets förfarande vid urval, 
intervjuer och användande av tester. Vi resonerar även om rekryteringsprocessen inverkan på 
företagets mångfald. Efter att diskussionen huruvida ÖPwC uppnår en matchning mellan 
företaget och den sökande löpt som en röd tråd genom hela analysen, avslutar vi med att 
djupare analysera överensstämmelsen mellan parterna.   
 
 
5.2 Betydelsen och behovet av nyrekrytering 
 
Bowen belyser två olika sätt att se på vikten en organisation lägger vid sin rekrytering. När 
det är miljön som bestämmer en individs prestation ges rekryteringen liten uppmärksamhet, 
medan den vid uppfattningen att det är personliga egenskaper som avgör prestationer blir 
betydelsefull. Då ÖPwC är ett kunskapsföretag och därmed beroende av de anställdas 
kunskaper hävdar vi att det blir viktigt att ge rekryteringsprocessen stor uppmärksamhet och 
acceptera olika beteenden samt delegering av ansvar. För att ÖPwC ska kunna genomföra en 
väl genomarbetad rekryteringsprocess är det fundamentalt att undersöka hur stort behovet är 
av ny personal.  
 
Ett problem vid rekrytering är att man endast tar hänsyn till det rekryteringsbehov som finns 
idag. Det är viktigt att se framåt till de behov av kompetens som kommer att behövas 
(Granberg, 2001:295). På ÖPwC fastställs rekryteringsbehovet utifrån dagens kundunderlag 
och hur det kommer att förändras den närmaste tiden. Ett ökat antal kunder leder därmed till 
ökat rekryteringsbehov, då fler uppdrag kräver mer resurser. Behovet påverkas även av hur 
många som har klättrat upp i hierarkin inom företaget och av hur stor övrig 
personalomsättning är. Rekryteringsbehovet ses över kontinuerligt och särskild betydelse ges 
de säsongvisa rekryteringsperioderna, september och januari, då de flesta nyrekryteringar 
sker. På Malmökontoret ansvarar en speciell grupp, bl.a. bestående av kontorschefen, 
rekryteringsansvarige och olika gruppchefer, över behovet av rekrytering. Ambitionen är att 
rekrytera minst en nyutexaminerad varje säsong, även om inte behov finns då detta anses 
påverka företagskulturen positivt. Det förekommer även att ÖPwC har önskemål om att de 
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sökande bör vara av ett visst kön. Detta motiveras av att man aktivt vill bidra till att balansen 
upprätthålls mellan antalet kvinnor och män. 
 
 
5.3 Kravprofil – de formella kompetenskraven 
 
Att initialt undersöka företagets krav på de sökande ger en god förutsättning för att rätt person 
kan rekryteras och utformandet av en kravprofil blir således ett viktigt inslag i 
rekryteringsprocessen (Bergström, 1998:). Hos ÖPwC har en kravprofil utformats, där formell 
kompetens och vissa önskvärda personliga egenskaper fastställts. Den formella kompetensen 
omfattas av att de sökande ska ha läst de kurser, bl. a. inom redovisning och handelsrätt, som 
är en förutsättning för framtida auktorisation. Den formella kompetensen även omfattas av 
personliga egenskaper, där ÖPwC särskilt framhäver social kompetens. Detta motiveras med 
att revisorsyrket har utvecklats och innebär omfattande kundkontakt och därigenom blir det 
avgörande att vara socialt kompetent. Även det faktum att revisorer till stor del arbetar i grupp 
medför att den sociala kompetensen blir viktig. Andra egenskaper som framkommit under 
våra intervjuer, men inte inkluderas i kravprofilen är t.ex. drivkraft, förmågan att vara 
kommunikativ, proaktivitet i diskussioner, stresstålighet samt förmågan att kunna planera och 
ha framförhållning. Vi har noterat att Sveibys definition av kompetens överensstämmer på 
fyra av fem punkter med ÖPwC:s kravprofil. Erfarenheter, formell och social kompetens samt 
färdigheter betonas, medan värderingar först får betydelse under intervjuerna. En orsak till 
detta kan vara att dessa är svåra att konkreta fastställa skriftligt i en kravprofil.  
 
Den kravprofil som ligger till grund för urvalet av sökande, ges ofta inte tillräckligt mycket 
uppmärksamhet, p.g.a. att det slarvas med den (Björkman, 1998:18). En annan orsak kan 
enligt Malmfors (Ahrnborg-Swenson, 1990:27) vara att man ofta har mycket bråttom att 
tillsätta någon ny efter det att ett rekryteringsbehov uppkommit. Rekryteringsansvarige anser 
att kravprofilen som utformats ofta används på slentrian och att hänsyn inte tas till förändrade 
behov, samt menar att det är lätt hänt att ha en generell bild av hur en ekonomstudent ska 
vara. Till följd av detta anser rekryteringsansvarige att det är viktigt att kravprofilen noggrant 
utvärderas för att därigenom försäkra sig om att den är duglig och fyller sitt syfte. Då ÖPwC 
rekryterar för att fylla en vakans är det lätt att söka en exakt kopia av den som ska ersättas, i 
form av samma kompetens och personlighet. Rekryteringsansvarige påpekar att det är mycket 
viktigt att kravprofilen ses över, så att man rekryterar de personer som verkligen passar bäst i 
organisationen och därmed inte riskera att ”ersätta en Kalle med en ny Kalle”. 
 
 
5.4 När anses rekryteringsprocessens börja? 
 
Det finns på ÖPwC två fundamentalt olika uppfattningarna om när rekryteringsprocessen 
börjar. En uppfattning är att processen börjar när sökande skickar in sina 
ansökningshandlingar till företaget, medan en annan uppfattning är att den börjar redan i 
samband med antagning till högskolan. Enligt Granberg (2001:291) kan rekrytering definieras 
som alla åtgärder ett företag vidtar för att genom anställning tillgodose företagets behov. 
Därigenom kan båda uppfattningarna ses som rekryteringsåtgärder och det intressanta blir inte 
att undersöka när den börjar, utan vad skillnaden är beroende på de respektive 
uppfattningarna. ÖPwC:s samtliga rekryteringsåtgärder kan således ses som steg i riktning 
mot att rekrytera lämplig personal. 
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Vi har noterat att uppfattningen att rekryteringsprocessen börjar i samband med insändandet 
av ansökningshandlingar medför att processen enbart omfattar urval- och intervjuförfarandet. 
Stora möjligheter att påverka potentiella sökande skulle därmed gå förlorade, då för lite 
engagemang och resurser investeras i rekryteringsprocessen. Vid uppfattningen att processen 
börjar redan i samband med antagningen kan det, enligt vår uppfattning, vara ett sätt för att i 
ett tidigt skede skapa medvetenhet hos studenterna om företaget. Nyblivna studenter vet ofta 
inte vilken riktning studierna kommer att ta och än mer avlägset torde valet av arbetsgivare 
vara.  Därmed kan det vara motiverat för ett företag att så tidigt som möjligt under utbildning 
skapa en relation med studenterna, för att kunna påverka studenternas val av studieinriktning. 
Genom att på ett tidigt stadium skapa ett medvetande hos studenter om företaget blir det 
möjligt att individer som inte övervägt redovisning som inriktning kan komma att påverkas att 
välja detta. Det skulle således innebära att ÖPwC:s underlag för urval vid rekrytering därmed 
kan öka på sikt. Detta förfarande kan, enligt vår uppfattning, ses som både en typ av 
marknadsföring av företaget och en aktiv rekryteringsstrategi. Genom att de sökande i ett 
tidigt skede bekantat sig med företaget och dess kultur, hävdar vi att det skapas möjligheter 
till en ökad matchning redan vid ansökan. Av de respondenter vi intervjuat påpekar flera 
vikten av tidig information, varav en hade uppfattningen att information redan borde ges till 
gymnasister. Landets ekonomiutbildningar är populära och inriktningen mot revision likaså. 
Hur trenden kan komma att förändras i framtiden går det däremot inte att förutspå. Det är 
således viktigt att vara medveten om att behovet av information om redovisningsyrket kan 
komma att bli nödvändigt redan på ett tidigt stadium för att locka studenter, men att börja 
redan i gymnasiet låter väl ambitiöst. Att ÖPwC skulle lyckas intressera studenter så tidigt för 
redovisningsyrket förefaller inte rimligt och borde vara alltför resurskrävande i jämförelse 
med dess vinning. 
 
 
5.5 Ensidigt informationsflöde  
 
5.5.1 Vilken information ges? 
 
Rekryteringssituationer är tillfällen för s.k. impression management5, dvs. aktiviteter där 
deltagarna med hjälp av olika medel försöker styra mottagarens intryck av sig själva. 
Organisationen kan, å sin sida, välja att endast framhålla positiva aspekter av arbetet för att 
attrahera sökanden, medan sökanden försöker framställa sig själv på ett fördelaktigt sätt. På 
kort sikt leder detta till en bättre matchning mellan parterna, men på lång sikt motarbetar de 
sig själva, genom att bristande realism möter verkligheten (Iles & Salaman, 1995 i Bergström, 
1998:27). Härigenom ser vi vikten av att i ett tidigt skede skapa en relation till studenter och 
försöka påverka dem i studievalet, genom en mängd roliga och representativa aktiviteter för 
att förse dem med relevant information. Matchningsmodellens poängtering av att skapa 
realistiska förväntningar på exempelvis arbetsuppgifter och karriärmöjligheter, genom ett 
informationsflöde åt båda håll blir nyckeln till framgång för att minimera riskerna av 
otillbörligt utnyttjad impression management.  
 
För att utveckla relationen till studenter och trygga kontinuerlig tillförsel av nya personer till 
organisationen, skapades på ÖPwC för drygt 2,5 år sedan en befattning med specifikt ansvar 
för studentrelationerna. Tillsättandet av denna tjänst, hävdar vi tyder på en ökad medvetenhet 
att skapa goda relationer till framtida potentiella arbetstagare. ÖPwC har erfarit betydelsen av 
goda relationer till studenterna, då de under lågkonjunkturen 1993-1994 under ett års tid 

                                                 
5 Goffman, E., The presentation of self in everyday life, Penguin books, 1959 
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minskade studentrelaterade verksamheter. Att återta den förlorade position tog flera år och 
företaget missade således en hel årskull studenter som under studietiden inte fått någon direkt 
kännedom om företaget. Sedan befattningen instiftades har ett antal studentråd utvecklats på 
de olika lärosätena. Tidigare fanns enbart ett fåtal, men under studentrelationsansvariges 
ledning har det bildats ett studentråd i varje stad med högskola eller universitet. Med 
studentrådsansvarige i spetsen, fastställs ett antal gemensamma mål upp som ska ligga till 
grund för arbetet i respektive studentråd. Stor frihet ges dock det enskilda studentrådet och 
den nationellt ansvariges uppgift är att ange riktlinjer för verksamheten.  
 
Studentråden, bestående av unga revisorer med endast några år i företaget, har som syfte att 
planera och genomföra olika studentaktiviteter på respektive ort. Malmökontoret anordnar 
bl.a. företagskvällar, där studenter blir inbjudna till företagets lokaler för att få information 
samt visa upp hur en framtida arbetsplats kan se ut. Det är viktigt att föra fram vad man som 
anställd kan förvänta sig av företaget angående internutbildning, karriärmöjligheter och olika 
förmåner såsom subventionerade gymkort och fördelaktig föräldraledighet. Stora resurser har 
lagts ned på personalfrågor och arbetsmiljö, vilket gärna framhålls i informationen till 
studenterna. Det verkar enligt respondenterna finnas ett behov av att ge en rättvisande bild av 
revisorsyrkets innebörd. Många studenter har, enligt företaget, en missvisande bild av 
revisorsyrkets innebörd. En vanligt förekommande uppfattning är att en revisor endast arbetar 
i sin ensamhet med siffror och den bilden strävar ÖPwC efter att förändra.  
 
Tillhandahållandet av information om företaget och de arbetsuppgifter som de erbjuder är 
centralt i ÖPwC:s rekryteringsprocess. Det blir därmed viktigt att verkligen nå ut med 
informationen till studenterna för att de ska kunna skapa en rättvisande uppfattning av 
företaget. Tillämpningen av nya metoder kan skapa extra uppmärksamhet från arbetssökandes 
sida och leda till att öka attraktiviteten för företaget som en framtida arbetsgivare (Rynes & 
Barber, 1990 i Bergström, 1998:27). Det kan därmed tolkas som dels sättet på vilket 
informationen förs ut, dels vad för information som förmedlas. ÖPwC:s utnämning till 
Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, år 2002 används flitigt i marknadsföring av företaget 
och därmed kan detta ses som ett sätt att få ut information som kan  attrahera studenter. Det 
skapar såldes ett större intresse bland studenter, genom att utnämningen stärker företagets 
trovärdighet av att vara en mycket god arbetsgivare.  
 
 
5.5.2 Arbetsmarknadsdagar 
 
Granberg (2001:295) hävdar att kravprofilen är mycket viktigt, då den påverkar valet av 
alternativa sökvägar för att nå individer. Vid valet av sökmetod, dvs. sättet på vilket man 
söker potentiella medarbetare, finns det en uppsjö alternativ att välja mellan, exempelvis 
annonsering, Internet, arbetsförmedling och deltagande vid aktiviteter vid universitet och 
högskolor. Över hälften av ÖPwC:s nyrekrytering sker bland nyutexaminerade studenter och 
det blir därigenom viktigt att skapa rätt förutsättningar för kontakt med dessa. ÖPwC:s kontor 
i Malmö deltar årligen i de arbetsmarknadsdagar som anordnas på Ekonomihögskolan vid 
Lunds universitet. Under dessa dagar tar ÖPwC kontakt med och genomför s.k. kontaktsamtal 
med ett antal utvalda studenter. Stor vikt läggs vid kontaktsamtalen, där studenter får tillfälle 
att möta företagsrepresentanter för att ställa frågor och knyta kontakter. Särskilda mallar för 
utvärdering av kontaktsamtalen fylls i och särskilt intressanta studenter följs upp av 
rekryteringsansvarige i Malmö. Generellt förefaller ÖPwC lägga stor vikt vid dessa 
kontaktsamtal, men åsikten huruvida de ska anses vara fullvärdiga intervjuer skiljer sig dock 
åt mellan respondenterna.  
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5.5.3 ILS – En rekryteringsprocess i miniatyr 
 
Förutom de aktiviteter som anordnas ute på landets högskolor och universitet, under ledning 
av respektive studentråd, anordnas även studentaktiveter på internationell nivå. Enligt 
studentrelationsansvarig på ÖPwC är International Leadership Summit (ILS) ett stort årligt 
rekryteringsevenemang, där studenterna ges möjlighet att känna på företagets kultur och 
prova hur det är att jobba som revisor. ILS är ytterligare ett sätt att knyta till sig studenter och 
potentiella medarbetare. Sammanlagt väljs ett hundratal studenter ut från hela världen för att 
under en veckas tid ägna sig åt problemlösning och delta i föreläsningar om företaget. ILS är 
en intressant aspekt i ÖPwC:s rekryteringsprocess, där några utvalda studenter under en 
intensiv vecka får en unik möjlighet att stifta närmre bekantskap med företaget. ÖPwC har 
möjlighet att lära känna studenterna på ett personligt plan och se hur de agerar i olika 
situationer. Enligt vår uppfattning kan ILS bidra till ett ömsesidigt informationsutbyte, enligt 
matchningsmodellens principer, där båda parter får möjlighet att utvärdera varandra och 
utifrån detta fatta beslut angående eventuella fortsatta kontakter. ILS kan ses som en egen 
liten rekryteringsprocess i miniatyr, då den innehåller urval, intervju och framför allt en 
möjlighet att undersöka överensstämmelsen med företagets kultur och värderingar. Skulle all 
rekrytering på ÖPwC fungera lika effektivt torde rekryteringen säkerligen vara mer 
resurskrävande, men i de flesta fall bidra till en förbättrad matchning mellan individ och 
företag. 
 
 
5.6 Ansökan och en första gallring 
 
Oberoende av hur man kommit i kontakt med företaget och när rekryteringsprocessen anses 
börja, sker förr eller senare en första gallring av de sökande man fått intresseanmälningar från 
och som anses intressanta. Här kan man se tydliga tecken på att matchningsmodellen 
tillämpas. Matchningsmodellen talar om att sökande måste inneha både formell och social 
kompetens, även de önskvärda personliga egenskaper företaget efterfrågar för att passa in den 
sökande i organisationen.  
 
Det är rekryteringsansvariges arbetsuppgift att försöka finna lämpliga sökande och att matcha 
deras meriter mot kravprofilen med de tilltänkta framtida arbetsuppgifterna. Under 
bearbetningen av kravprofilen är det även rekryteringsansvarige som beslutar vilka som går 
vidare till intervju, och här ser vi tydligt inslag av subjektivitet. Att en person så tidigt under 
rekryteringsprocessen får en så inflytelserik roll påverkar urvalet och minskar därmed 
möjligheterna till att förhålla sig objektiv. ÖPwC gör en sammanvägd bedömning av 
ansökningshandlingarna utifrån flera kriterier och för att den sökande i framtiden skall kunna 
bli auktoriserad revisor är det viktigt att den grundläggande formella revisorsutbildningen 
finns. Utbildningen behöver dock inte vara fullständig, men universitetens kandidatnivå är ett 
uttalat krav. Om den sökande har brister i utbildningen kan denne ändå bli kallad till intervju, 
då det är möjligt att komplettera de otillräckliga redovisningskunskaperna. Personalchefen i 
Malmö påpekar att de formella kraven inte följs strikt, utan den huvudsakliga uppgiften är att 
rekrytera nyexaminerade studenter som verkligen passar in i företagskulturen. Vi ser här 
tydliga likheter med Bowens åsikter som behandlar avvägningen mellan formell kompetens 
och önskvärda personliga egenskaper. Studentrelationsansvarige påpekar att de 
redovisningskurser som studenterna läser på högskolor och universitet inte leder till den 
kunskap som krävs för att klara sina arbetsuppgifter, utan det kommer att krävas en 
omfattande internutbildning.  
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Det är enligt studentrelationsansvarig inte heller avgörande vid sållning till intervju om den 
sökande har goda betyg, utan istället prioriteras sökanden med god social kompetens. Denna 
syn på betygen delas till viss del av kontorschefen på Malmökontoret, då även denne påpekar 
att högsta betyg inte garanterar en intervju. Kontorschefen tillägger att de sökande bör ha 
några toppbetyg för att kunna visa att de har hög kapacitet.  Den sökandes sociala kompetens 
baseras till stor del på om han/hon haft något socialt engagemang i exempelvis nation, kår 
eller föreningar, samt andra privata engagemang vid sidan om studierna. Kontorschefen får 
medhåll från flera av respondenterna som anser att ett liv vid sidan av studierna, bestående av 
olika engagemang och förtroendeuppdrag, väger tyngre än höga betyg. Referenser och 
tidigare erfarenheter, som visar på t.ex. stresstålighet och samarbetsförmåga, tas också i 
beaktning vid gallringen. Även utlandserfarenheter, språkkunskaper och arbetslivserfarenheter 
är meriterande och ökar chanserna att få komma till en intervju.  
 
Företagets inställning till formell kompetens och uppnådda betyg förefaller enligt vår mening 
ambitiöst, men genom det stora antalet ansökningar ÖPwC får hävdar vi att betygen de facto 
kommer att få stor inverkan, då de rationaliserar första urvalet. Det bör nämnas att 
Malmökontoret till största delen rekryterar från Ekonomihögskolan i Lund, där vi antar att 
majoriteten av studenterna deltar i någon form av ideellt engagemang. De sociala 
engagemangen torde därigenom vara vanligt förekommande i ansökningshandlingar och 
således borde betygen få större betydelse för avgörandet i första urvalet. Kontorschefen i 
Malmö anser att det finns risk för att de sökande bygger ett CV, snarare än sin kompetens, för 
att på så sätt bli kallad till intervju. Dessa kommer dock att få svårt att bevisa sina förmågor 
under intervjutillfällena. Detta torde, enligt vår åsikt, kräva att ÖPwC verkligen kan utvärdera 
de sökandes sociala kompetens genom ansökningshandlingarna.   
 
 
5.7 En strävan mot ett ömsesidigt informationsflöde 
 
5.7.1 Intervjuernas betydelse 
 
Tiden från det att ansökan skickats in av den sökande till dess att kallelse till intervju på 
ÖPwC erhålls, uppfattas av de nyanställda vi intervjuat som kort. Tidsperioden mellan 
kallelsen och det faktiska intervjutillfället uppfattades däremot väldigt olika av 
respondenterna och orsakade i vissa fall irritation. Väntan upplevdes som påfrestande och 
frustrerande, medan de som i nära förankring till inbjudan fick komma på intervju upplevde 
detta både positivt och överraskade. 
 
Anställningsintervjun är ofta den första personliga kontakt som den sökande får med företaget 
och vikten av att här uppmärksamma motstridiga behov och förväntningar är avgörande 
(Bergström, 1998:). Det är av stor vikt för både företaget och den sökande att göra ett gott 
intryck på motparten och därför kan samtalet lätt bli formellt och stelt. ÖPwC försöker därför 
att få intervjuerna så avslappnade som möjligt, skapa en diskussion och svara på alla frågor 
som den sökande kan tänkas ha. Intervjuerna förs sittande i en ringformaterad soffgrupp, där 
man samtalar gemensamt snarare än förhör varandra. Respondenternas uppfattning är att 
intervjuerna sker i en avslappnad och informell miljö. Här kan vi tyda det första tecknet på att 
matchningsmodellens principer efterlevs genom ÖPwC:s öppenhet för ett ömsesidigt 
informationsutbyte.  
 
Matchningsmodellen möter även svårigheter, som är kopplade till idealet om en jämlik 
situation, i mötet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Anställningsintervjuerna 
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karaktäriseras inte bara av frågor och svar, utan har även inslag av styrda 
dominansförhållanden. Särskilt kritiskt är inledningen av samtalet, hur byte av samtalsämne 
sker och hur samtalet förs framåt av de deltagande parterna. För att kunna karaktärisera en 
dialog som öppen och jämlik krävs att särskilda förutsättningar är uppfyllda. Den typen av 
samtal förekommer mellan nära vänner och förutsätter att båda parter har lika möjlighet att 
bestämma ämnet och att båda öppet delar med sig av sina erfarenheter. Ingen utvärdering eller 
styrning förekommer och under samtalets gång (Lindell & Gustavsson, 1987 i Bergström, 
1998:27). Således måste ibland förutsättningar gälla som kan vara tvärtemot vad som kan 
antas naturligt i konventionella anställningsintervjuer. På ÖPwC förs intervjuerna i en 
institutionell kontext, vilket skiljer dem markant från vardagliga samtal vänner emellan och 
samtalsbyten på den anställdes initiativ är sällsynta. Det övergripande ansvaret att hålla sig till 
ämnet ligger hos rekryteringsansvarige och hon utvecklar även samtalet enligt ett visst 
mönster, samt ansvarar för att samtalet påbörjas och avslutas. Intervjuerna har i denna 
betydelse inte formen av ett öppet och jämlikt samtal, utan styrs av rekryteringsansvarige. Det 
dominansförhållande som uppstår i intervjusituationen kan således motverka och begränsa 
möjligheten att uppnå ömsesidig matchning i företaget.  
 
Det finns i rekryteringsprocessen på ÖPwC två skilda intervjutillfällen. Vid det första är två 
representanter från företaget närvarande, rekryteringsansvarige och en gruppchef. Betoning 
läggs på det gemensamma oreglerade samtalet och syftet är att de båda parterna, sökande och 
företagsrepresentanterna, ska öka kunskapen om varandra. Vid det andra intervjutillfället 
deltar återigen den rekryteringsansvarige samt ytterligare en till två anställda, t ex. gruppchef 
och revisor. Rekryteringsansvarige utnyttjar sig även av ett personlighetstest för att bedöma 
den sökandes personliga egenskaper. Efter att rekryteringsansvarig sammanställt svaren till en 
profil sker en gemensam genomgång av resultatet, där den sökande ges tillfälle att motivera 
sina val och förklara eventuella avvikelser från vad som förväntats. Det är i slutändan 
gruppchefen som fattar det avgörande beslutet angående anställning. Anledningen till 
gruppchefens upphöjda roll, enligt ÖPwC, är att han/hon anses vara den mest lämpade att 
bedöma sökandes framtida anpassning till arbetsgruppen, då gruppchefen är huvudansvarig 
för arbetsgruppen och väl känner dess sociala konstellation.  
 
 
5.7.2 Syftet med intervjun 
 
Enligt Granberg bör intervjuns syfte vara att bidra till införskaffandet av information 
avseende den sökande, samt ge information till den sökande om företaget och 
arbetsuppgifterna. Intervjun ska även möjliggöra en personlig kontakt mellan den sökande 
och företaget, samt ge ett positivt intryck av företaget. Intervjuns syften bygger inte, enligt 
ÖPwC:s rekryteringsansvarige, på ett ensidigt informationsinsamlade av den sökanden, utan 
hänsyn tas även till dennes intressen. Intervjuerna har enligt rekryteringsansvarige som syfte 
att: 
 

• Fastställa uppfattningen av den sökanden som skapats genom den skriftliga 
ansökan/kontaktsamtalet. 

• Göra en personlig bedömning av sökanden och känna av huruvida hon/hon passar in i 
arbetsgruppen. 

• Informera sökanden om arbetsuppgifter, rutiner, kulturen och även svara på frågor 
som sökanden kan ha. 
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Vi ser enbart en marginell skillnad mellan ÖPwC:s och Granbergs syfte med intervjun. Vad 
som inte betonas i intervjuerna på ÖPwC är att de även ska utnyttjas för att ge ett gott intryck 
till alla sökanden, även de som gallras bort. Enligt Granberg bör dessa behandlas exemplariskt 
för att företagets rykte inte ska komma till skada, då alla sökande kan ses som potentiella 
framtida kunder. Det informella sätt på vilket ÖPwC genomför sina intervjuer borde dock 
leda till att de flesta får ett gott intryck av företaget, men någon särskild behandling av de 
sökanden som inte ges möjlighet till en andra intervjuomgång förefaller inte finnas. 
  
Ett av syftena med intervjun är enligt rekryteringsansvarige att fastställa den uppfattning som 
erhållits genom ansökningshandlingarna av den sökande. Vi hävdar att detta leder till att den 
rekryteringsansvarige påverkas av selektiv perception6 , dvs. uppmärksammar det som styrker 
den uppfattning som redan skapats. Vi drar därför slutsatsen att detta avsevärt minskar 
möjligheten att förhålla sig objektiv till den sökande. Rekryteringsansvarige anser vidare att 
det första intrycket lätt kan etsa sig fast och därmed kan komma att påverka hela det fortsatta 
arbetet, men påpekar dock att genom att medvetandegöra den egna subjektiviteten kan man 
förhålla sig mer objektiv. Rekryteringsansvarige menar vidare att problematiken i att förhålla 
sig objektiv blir tydligare ju mer erfarenhet av rekrytering en person besitter. Vad som också 
är viktigt att beakta är det faktum att en del sökande välja att försköna sin ansökan och CV. 
Om de egenskaper och erfarenheter som anges inte är sanningsenliga kan 
rekryteringsansvarige p.g.a. selektiv perception bekräfta en förskönad uppfattning av den 
sökande.  
 
 
5.7.3 Intervjusituationen ett sätt att uppnå matchning 
 
Bergström (1998:21) hävdar att det, enligt matchningsmodellens principer, är meningslöst att 
lägga ner tid på att försöka välja ut den mest lämpade av de sökande. Detta både beroende på 
att arbetsgivaren inte fullt ut kan kontrollera urvalet av personal och på att arbetstagaren kan 
välja till vilket företag de vill erbjuda sin arbetskraft. Mer kraft bör istället läggas på att ge 
den sökande relevant information, så att han/hon kan göra ett rationellt val. Enligt vår 
uppfattning avviker ÖPwC här från Bergströms modell, då betoningen snarare ligger på att 
utvärdera den sökandes matchning med organisationen än att informera den sökande för att ge 
denne det avgörande beslutet om anställning.  
 
Den utformade kravprofilens begäran av formell kompetens blir avgörande för om det finns 
intresse av att ha den sökande i organisationen och baserat på kravens uppfyllelse avgörs 
frågan om arbete kan erbjudas. Allt för att så långt som möjligt säkerställa att sökanden är 
lämplig för arbetsuppgiften och den nära sociala kontakten med kunderna. Det förefaller 
snarare vara Bowens synsätt, baserat på vikten av en initial utvärdering av den sökanden, som 
karaktäriserar ÖPwC:s arbetssätt.  
 
Enligt Wanous (1991:41) påverkas intervjutillfället i högsta grad av de inblandade personerna 
som möts och de sökande förefaller reagera mer positivt på personer som liknar dem själva. 
Helsing (1990:48) förtydligar detta genom att påpeka att det är lättare att acceptera och tycka 
om någon som uppträder och fungerar som en själv. Ömsesidig attraktion kan följaktligen ge 
ett skenintryck av matchning mellan individen och företagets respektive behov och intressen. 
Vi vill således uppmärksamma att även om det skulle finnas attraktion mellan intervjuaren 

                                                 
6 Vår benägenhet att uppfatta det i omvärlden som vi redan är inställda på eller förberedda på. Varseblivningen 
blir på så sätt subjektiv och kan ibland leda till illusioner och missuppfattningar (Bra böckers lexikon, 1989). 
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och den sökande behöver detta inte betyda att en överensstämmelse finns mellan individen 
och organisationen. Rekryteringsansvariges uppgift är att bedöma den sökandes personliga 
egenskaper, medan gruppchefen är mer kvalificerad att utvärdera den formella kompetensen. 
Gruppchefens uppgift är även att försöka avgöra om personkemin dem emellan är den rätta 
och därpå fatta beslutet huruvida den sökande kan passa in i arbetsgruppen. Vi hävdar att det 
kan diskuteras ifall ÖPwC verkligen minskar subjektiviteten i bedömningen genom 
närvarandet av två företagsrepresentanter vid intervjutillfället, då beslutet om anställning helt 
ligger hos gruppchefen. Genom sin uppgift att styra samtalen får rekryteringsansvarige stor 
inverkan på intervjuns utfall. Utöver möjligheten att direkt styra diskussionen är det även 
rekryteringsansvarige som gjort det initiala urvalet angående vilka sökande som ska kallas till 
intervju. Rekryteringsansvarige har därmed påverkat utfallet av intervjuerna genom att ha 
styrt vilket urval som kommer att finnas på intervjuerna.  
 
I de fall då intervjuerna sker i diskussionsform anser Bergström att subjektiviteten ökar 
ytterligare och risken för att den information som framkommer överskattas blir betydande, då 
intervjuaren styr diskussionen. Med tanke på att samtliga intervjuare är insocialiserade i 
samma kultur blir det en viktig fråga huruvida två skilda perspektiv verkligen kommer fram 
vid bedömningen av de sökande. Troligtvis kommer både gruppchefen och 
rekryteringsansvarige att ha liknade värderingar och normer på grund genom den starka 
företagskulturen. Subjektivitetens effekt minskas på detta sätt endast marginellt och det 
handlar snarare om ett och inte två perspektiv vid bedömningen.  
 
Som vi tidigare nämnt är det enligt Bowen vanligt förekommande att personer med önskvärda 
personliga egenskaper inte uppfyller det formella kriteriet och vice versa. I dessa fall måste en 
avvägning göras mellan den formella kompetensen och de personliga egenskaperna, till fördel 
för en persons matchning mot organisationens normer och värderingar då han anser de mest 
betydelsefulla. Det är under intervjusituationerna som detta tydligast och mest korrekt kan 
göras genom den personliga kontakten som skapas med den sökande. Vi påstår att 
möjligheten att göra en bedömning av personliga egenskaper förefaller klart större under 
intervjun än vid bedömningen av ansökningshandlingarna. Vikten av att vara både teoretiskt 
och socialt begåvad understryks av ÖPwC, genom att det inte är tillräckligt med den formella 
kompetensen utan krav ställs även på vissa personliga egenskaper. Som tidigare nämnts 
betonar ÖPwC, i en avvägning, betydelsen av social kompetens framför den formella 
kompetensen. Detta motiveras av att om vissa delar av revisorskompetensen saknas kan denna 
kompletteras, medan delar av den sociala kompetensen är näst intill omöjlig att lära ut.  Vår 
uppfattning är att anledningen till att den sociala kompetensen fått en framhållen betydelse 
kan förklaras av revisorsyrket förändrade karaktär, där kundkontakten de senaste åren har 
ökat.   
 
 
5.8 Testet betydelse som ett ömsesidigt utvärderingsverktyg 
 
Under den traditionella urvalsmodellen tillämpas olika former av test för utvärdering av den 
sökandes lämplighet till anställning i organisationen, vilka kan delas in i begåvningstest, 
personlighetstest och simulerade arbetssituationer (Bergström, 1998:19). Informationsflödet 
vid tester är oftast ensidigt och organisationens ambition är att få fram den sökandes 
personlighetsprofil och kompetens, för att på så sätt utröna om denne platsar hos dem.  
 
Ett viktigt inslag i rekryteringsprocessen på ÖPwC framkommer under det andra 
intervjutillfället genom tillämpningen av ett s.k. Papi-test. I testet får den arbetssökande svara 
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på 90 frågor som handlar om dennes självuppfattning i olika arbetssituationer. Varje fråga 
består av två påståenden, där den sökande väljer det alternativ som passar bäst in på 
honom/henne. Påståendena står oftast inte i konflikt med varandra för att i så stor utsträckning 
som möjligt undvika att sökande väljer vad han/hon tror är ett taktiskt riktigt svar.  Frågor i 
testet kan exempelvis vara: 
 

”Jag arbetar snabbt”  alt.  ”Jag trivs bäst med att få utmanande arbetsuppgifter” 
 
”Jag gillar att arbeta ensam”  alt.  ”Jag trivs bäst med att göra presentationer” 

 
Papi-testet tar ca 20 minuter att genomföra och därefter sammanställs resultatet och en 
svarsprofil tas fram. Rekryteringsansvarige och den sökande går sedan tillsammans igenom 
resultatet för att den arbetssökande ska få möjlighet diskutera de saker som framkommit 
genom testet och det den sökande inte tycker är rättvisande i resultatet. Skulle testet t.ex. visa 
på bristande ledaregenskaper och sökande anser sig besitta dessa, förs en diskussion där 
han/hon har möjlighet att detaljerat motivera sin åsikt. Det finns även möjlighet att 
exemplifiera tillfällen och situationer då den speciella egenskapen kommit till användning. 
Rekryteringsansvarige menar att den stora fördelen med Papi-testet är att det ger ett bra 
diskussionsunderlag vid intervjun, istället för att endast be den sökande prata fritt om en viss 
fråga.  
 
Granberg (1998:308) definierar ett test som ett sätt att mäta en individs underliggande 
drivkrafter och egenskaper. Rekryteringsansvarig betonar särskilt att Papi-testet inte ska 
betraktas som ett test, utan är ett instrument som används för att tillsammans med den 
sökande gemensamt kunna diskutera dennes styrkor respektive svagheter. Genom att ta reda 
på hur den sökande anser sig agera i olika arbetssituationer, kan man utreda huruvida han/hon 
skulle passa och trivas med arbetsuppgifterna. Papi-testet är även konfidentiellt enligt 
rekryteringsansvarige och inga resultat lämnas ut till någon annan inom företaget. Inte ens 
cheferna får se den sökandes svar på frågorna. Vi hävdar att Papi-testet i högsta drag är att 
betrakta som ett test, då det ger möjlighet att utvärdera en individs egenskaper i enlighet med 
Granbergs definition. Även om testet bara ligger till grund för en diskussion kommer olika 
sökande få olika svarsprofiler. ÖPwC kan således skapa sig en bild av den sökandes olika 
personliga egenskaper, vilka med all säkerhet kommer att påverka en senare bedömning. Den 
troligaste anledningen till att man på ÖPwC inte vill benämna det som en test är den negativa 
klang ordet fått. Bergström (1998:11) påstår att olika former av tester har använts vid 
rekryteringar under de senast hundra åren, men har under de senaste decennierna kritiserats 
för att vara orättvisa och diskriminerande. 
 
Av de två nyanställda respondenterna som genomfört testet ansåg en av dem att testet till en 
början kändes ”irrelevant och meningslöst”. Efter sammanställning av resultatet och 
diskussionen med rekryteringsansvarige, ansåg båda att det verkligen bidrog till en 
meningsfull diskussion. ”Det gav mig tillfälle att förklara mina resultat och jag lärde mig 
mycket om mig själv”, uttryckte en respondent.  
 
Vi ser här ÖPwC:s tendens att ta ett steg bakåt mot den traditionella urvalsmodellen, genom 
utnyttjandet av Papi-testet. Genom den tyngdpunkt och fokusering företaget lägger på den 
gemensamma diskussionen av testresultatet, mellan sökande och rekryteringsansvarige, 
förefaller dock minska risken för den traditionella urvalsmodellens inslag. Vi konstaterar 
således att ett så pass traditionellt verktyg som ett test förefaller kunna utgöra ett viktigt inslag 
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för att skapa en matchning under en rekryteringsprocess. Det ska dock påpekas att ÖPwC 
aldrig kommer så långt som till ett ömsesidigt informationsutbyte.  
 
Enligt personalchefen i Malmö innebär Papi-testet en utvidgad grund att utvärdera den 
sökande på och det på ett sätt som skiljer sig från hur tester tidigare använts i företagets 
rekryteringsprocess. Tidigare test var utformade för att undersöka formell kompetens och 
begåvningen, genom att den sökande skulle lösa logiska och matematiska uppgifter på en 
begränsad tid. Vad dessa tester egentligen skulle utvärdera råder det delade meningar om. 
Enligt personalchefen var det ett sätt att bedöma den matematiska förmågan, medan en annan 
respondent tror att syftet var att utvärdera hur den sökande arbetade under stress. Det råder 
även, bland respondenterna, delade meningar om hur väl dessa begåvningstester passade in i 
ÖPwC:s rekrytering. Personalansvarige menar att testet inte borde ha tagits bort, då det skulle 
vara ett bra komplement till intervjuerna och Papi-testet, främst genom den ökade objektivitet 
det medförde. Personalansvarige påpekar att begåvningstestet aldrig var utslagsgivande vid 
anställningsbeslutet, utan endast sågs som ytterligare en del att väga in i den totala 
bedömningen av den sökande.  Rekryteringsansvarige däremot tycker att Papi-testet ger mer 
rättvisande och komplimenterande information om de sökande och att personlighetstester är 
att föredra framför begåvningstester. Det är enligt rekryteringsansvarig dock viktigt att inte 
lägga för stor vikt vid testet, då det enligt henne finns en risk att på ett tidigt stadium skapa sig 
ett intryck av den sökande genom den profil som framkommit genom Papi-testet. 
 
Vi är av den åsikten att Papi-testet är ett tydligt exempel på hur ÖPwC försöker utröna 
vilken/vilka av de sökande som passar in i företaget. Det är ett naturligt sätt att framkalla en 
diskussion mellan företag och sökande, där en ömsesidig förståelse kan uppkomma om vad 
företaget eftersträvar samt vad den sökande kan erbjuda. Det är i denna fas främst den 
sökande som utvärderas och det stadium som Hintze (Bergström, 1998:22) uttrycker som det 
ideala, där det inte går att avgöra vem som intervjuar vem och båda har lika ansvar för att föra 
diskussionen vidare, uppnås aldrig.  Till skillnad från tidigare intervjutillfällen är det här 
enbart rekryteringsansvarige som närvarar och deltar i utvärderingen. Detta förklaras på 
ÖPwC av att testets betydelse, som tidigare nämnts, inte ska överdrivas i den totala 
utvärderingen av den sökande. Vi ser en nackdel i att inga eventuella framtida gruppchefer 
eller övriga arbetskamrater till den sökande deltar vid genomgången av testresultatet. Det är 
slutligen gruppchefen som fattar det avgörande anställningsbeslutet och denne kommer då 
delvis att vara tvungen att förlita sig på sekundärt material. Bilden av en sökande kan 
härigenom förvrängas, om än omedvetet, och det bidrar till en sämre framtida 
överensstämmelse mellan anställd och företaget. 
 
 
5.9 ÖPwC:s strävan efter den kreativa mångfalden  
 
Vi har under vårt arbete med ÖPwC funnit att de inte endast rekryterar utifrån kravprofilens 
formella aspekter utan faktiskt strävar efter att uppnå en heterogen organisation och 
företagskultur. Rekrytering påverkar i högsta grad ett företag och dess kultur, då nytillförsel 
av nya individer både kan förstärka en redan existerande kultur eller försvaga densamma och 
skapa subkulturer. En företagskultur tar lång tid att skapa och kräver både medvetna och i viss 
mån även omedvetna handlingar från företagsledningen. En rekryteringsstrategi som 
långsiktigt planerar för mångfald kan ge sitt kontinuerliga tillskott av nya individer bidra till 
företagskulturens förändring. ÖPwC arbetar långsiktigt med rekryteringsstrategi och har 
därför enligt vår mening stor möjlighet att utnyttja detta verktyg till att integrera individer i 
organisationen på ett sätt som får planerad påverkan på företagskulturen. 
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Enligt Alvesson (1993:70) är rekryteringens påverkan på företagskulturens grad av 
homogenitet en avgörande fråga att beakta för alla företag inför en rekryteringsprocess. 
Företagskulturen är beroende av att personer med olika yrkeserfarenhet och 
utbildningsbakgrund anställs i organisationen för att därigenom säkerställa ett visst mått av 
heterogenitet. ÖPwC vill skapa ett heterogent företag, främst vad gäller kvotering av män och 
kvinnor. Det är i alla fall den tydligaste av företagets aktiviteter för heterogenitet som finns, 
genom gruppchefens specifikation av kvinnliga eller manliga medarbetare. En jämn 
könsfördelning inom företaget, tenderar enligt kontorschefen i Malmö, att gynna arbetet och 
trivseln i arbetsgrupperna. Det råder en relativt jämn könsfördelning på Malmökontoret, med 
undantag för att de högsta cheferna och de flesta partners huvudsakligen är män. Orsaken till 
det kan, enligt vår uppfattning, vara att det tar lång tid att nå upp till denna position och 
tidigare har revisorsyrket varit dominerat av män. Kvinnornas ökade representation inom 
näringslivet och även inom ÖPwC kommer på sikt förhoppningsvis påverka även dessa 
positioner.  
 
Det finns på ÖPwC i Malmö även tankar på att göra särskilda försök till att skapa en 
mångkulturell organisation, med hänsyn till områdets höga frekvens av medborgare med 
utländsk bakgrund. Kontorschefen anser att det vore bra både för företaget och för Malmö 
stad om man anställde individer med utländsk bakgrund och att denna egenskap bör om 
möjligt premieras vid rekrytering till ÖPwC. ÖPwC skulle härigenom även kunna spegla 
dagens samhälle samt förhoppningsvis attrahera den kunder man arbetar med. Vi ser dock en 
risk att företaget medvetet anställer personal av utländsk bakgrund enbart för att inte behöva 
brottas med frågan om man är ett diskriminerande företag eller inte. Detta fenomen kallas 
tokenism7 och innebär anställning av minoriteter för att inte hamna i dålig dager. Den 
anställde får agera gott samvete för företaget, som härigenom svär sig fri från alla former av 
diskriminering.  För att kunna göra en grundligare bedömning krävs vidare forskning.  
 
Matchningsmodellen medför till viktiga konsekvenser för både företaget och arbetssökande 
och huruvida dessa konsekvenser är bra eller dåliga för kulturens heterogenitet råder det 
delade meningar om. Skeptiker menar att tillämpningen av informella urvalskriterier kan leda 
till likriktning och konformitet, samt att tillämpningen av endast en rekryteringsmetod kan 
leda till en kulturell homogenitet, då alla blivit anställda utifrån samma kriterier (Bergström, 
1998:209). ÖPwC rekryterar säsongvis och mellan de på varandra närmast efterföljande 
rekryteringssäsongerna finns liten skillnad i metodval och intervjuförfarande. I ett längre 
tidsperspektiv kan en viss variation skönjas, där senare år tydligt faller in under 
matchningsmodellens principer främst genom ÖPwC:s renodlade användande av 
personlighetstest. Det tidigare utnyttjandet av begåvningstestet, hävdar vi, möjliggjorde en 
större heterogenitet bland de anställda, då de som inte ansågs passa in efter intervjuer och 
personlighetstest ändå gavs en chans att anställas, genom ett väl utfört begåvningstest. Den 
subjektiva aspekten i rekryteringen minskades och heterogeniteten kunde ökas, då en sökande 
som inte med självklarhet passar in ökar graden av variation i företaget. ÖPwC:s tendens att 
över tiden variera test och intervjuer, samt att låta inslag av den traditionella urvalsmetoden 
synliggöras är; enligt vår uppfattning, ett bra sätt att både intressera och öppna dörren för 
olika individer.  
 
Enligt vår uppfattning är revisorsyrkets krav på formell kompetens dock ett stort hinder i 
försöken att skapa en heterogen organisation, då fyra års traditionell utbildning med vissa 
formella krav redan format de sökande till en vis grad. Hur pass insocialiserade och 
                                                 
7 Formellt uppfyllande av kraven på rättvis anställningspolitik gentemot minoriteter och kvinnor (Oldenburg, 
1998). 
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homogena nyutexaminerade ekonomer har hunnit bli i sitt yrke efter utbildningsåren kan dock 
diskuteras. Enligt kontorschefen i Lund kan inte nyutexaminerade ekonomer mycket om vad 
yrket verkligen innebär och skillnaden mellan teori och praktik är slående. Det krävs ungefär 
två års internutbildning i ÖPwC innan nyanställda är utbildade enligt företagets standard och 
kan anförtros att ensamma möta kunder. Det går, enligt vår åsikt, inte att bortse från den 
påverkan dessa år har på en nyanställd och den homogenitet som riskerar att skapas genom 
den formella universitetsutbildningen har stor chans att helt elimineras genom den intensiva 
internutbildningen. Dock riskerar interutbildningen i ÖPwC att i ännu högre grad skapa en 
homogen organisation än vad utbildningen gjort. Resultatet av denna likriktning blir en 
hämmande effekt på ÖPwC:s kreativitet och utvecklingspotential. Rekrytering av personer 
med liknande personlighet skapar en konformistisk organisation, som inte kan anpassa sig till 
förändringar och på lång sikt får svårighet att överleva, vilket ligger i linje med Bowens 
resonemang om vikten av en heterogen sammansättning för kreativitet. Likaså kan en intensiv 
insocialisering av olika personligheter i en företagskultur förstärka de homogena inslagen i 
densamma.  
 
Likriktning och diskriminering kan i förlängningen även leda till att motverka ambitionen att 
matcha individens intressen med företagets (Roman 1994:241 i Bergström, 1998:26). Mest 
problematiskt blir det då det inte förekommer jämlika förhållanden mellan företaget och den 
sökande, utan skilda värderingar och intressen råder. Det kan leda till att grupper i samhället, 
som inte finns representerade i företaget förblir utesluta, beroende på att de saknar access till 
nätverk och kontakter som är avgörande för att få anställning. Exempelvis kan en 
mansdominerad kultur reproduceras. ÖPwC:s intresse av att spegla samhället i rekryteringen 
och anställning kan härvid misslyckas, om de inte är uppmärksamma på denna risk. 
Anställning med hänvisning till sociala och kulturella kriterier skapar dock otydliga gränser 
mellan arbetsrelevanta och privata egenskaper, vilket i förlängningen kan utveckla normer i 
organisationen för vad som uppfattas som t.ex. lämpliga fritidsintressen (Kanter, 1977 i 
Bergström, 1998:26). Vi påpekar att det i ÖPwC inte har förekommit några tydliga uttalanden 
om vad som är ett accepterat och korrekt intresse, men alla former av sociala aktiviteter, 
exempelvis golf, är indirekt ansedda som lämpliga, då det kan utveckla den sociala förmågan 
och ytterligare bygga relationer med potentiella kunder. Intresset av att spegla hela samhället 
skulle återigen kunna påverka graden av homogenitet som härigenom uppstår, men risken 
finns att ÖPwC under sin rekrytering väljer arbetssökande på basis av vad som uppfattas som 
socialt accepterat beteende. Vi menar således att rekrytering utifrån matchningsmodellen kan 
leda till diskriminering av arbetssökande och i extrema fall resultera i att otydliga och oetiska 
urvalsmodeller blir gällande.  
 
 
5.10 Överensstämmelse mellan den sökande och organisationen 
 
Som vi ovan behandlat strävar ÖPwC efter att skapa en heterogen organisation, men detta står 
i konflikt med målet att rekrytera individers som passar in i den befintliga organisationen i 
enlighet med matchningsmodellens principer. Vikten av matchning har en mer framträdande 
betydelse i ÖPwC:s rekryteringsstrategi, varför heterogenitetmålet får stå tillbaka.  Vid 
rekrytering är det, enligt Priens terminologi (1996:150), viktigt att skapa matchning genom en 
överensstämmelse mellan den arbetssökandes och arbetsledningens respektive behov och 
förväntningar. Överensstämmelsen mellan den sökande och företaget kan analyseras utifrån 
Priens fyra dimensioner. Vi har med hjälp av de fyra dimensionerna analyserat ÖPwC och 
dess möjlighet att uppnå överensstämmelse.  
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5.10.1 Överensstämmelse mellan den sökande och hans arbetsuppgifter 
 
Den första dimensionen avser överensstämmelsen mellan den sökande och de framtida 
arbetsuppgifterna. Dimensionen kan analyseras utifrån två synsätt, dels huruvida 
arbetsuppgifterna överensstämmer med den sökandes förväntningar, dels huruvida den 
sökandes kompetens överensstämmer med arbetsuppgifterna. ÖPwC strävar efter att ge den 
sökande en så rättvis bild av arbetsuppgifterna som möjligt, för att därigenom möjliggöra för 
honom/henne att undersöka om förväntningarna överensstämmer med de framtida 
arbetsuppgifterna. Detta kan, enligt vår åsikt, öka möjligheter till framtida 
arbetstillfredsställelse. Under ÖPwC:s rekryteringsprocessen ges den sökande vid upprepade 
tillfällen möjlighet att tillskansa sig information om arbetsuppgifterna och således borde den 
sökandes förväntningar överensstämma väl med vad som erbjuds.  
 
Vi hävdar att ÖPwC även tar hänsyn till det andra synsättet, där det ses till företagets 
möjlighet att undersöka hur väl den sökandes kompetens överensstämmer med 
arbetsuppgiften. Här undersöks huruvida den sökande uppfyller den formella kompetensen 
och huruvida den sökande besitter de personliga egenskaper som krävs för att utföra arbetet 
på ett tillfredsställande sätt. ÖPwC ges på sätt möjlighet till utvärdering av om den sökande 
uppfyller de uppställda kraven. Vi hävdar dock att ÖPwC:s inflytande över 
överensstämmelsen mellan arbetsuppgifterna och den sökande är begränsad, då utbildningen 
på högskola och universitet redan bidragit till en fungerande matchning genom sitt formella 
krav.  
 
 
5.10.2 Överensstämmelse mellan den sökande och arbetsledningen 
 
Den andra dimensionen ser till överensstämmelsen mellan den sökande och arbetsledningen. 
Den sökande har sällan någon direkt kontakt med företagsledning på koncernnivå, utan 
arbetsledningen på det enskilda kontoret har delegerats detta ansvar. Så är även fallet på 
ÖPwC, där arbetsledningen består av respektive kontors kontorschef med tillsatt grupp. Under 
rekryteringsprocessen kommer den sökande enbart i kontakt med dem som intervjuar 
honom/henne och vi ser här betydelsen av att undersöka hur intervjuaren är kopplad till 
arbetsledningen. Vi menar att det krävs att de gruppchefer som deltar under intervjutillfället 
finns representerade i arbetsledningen, för att den sökande därigenom ska komma i kontakt 
med denna. Förhåller det sig inte på detta sätt går kopplingen mellan Malmökontorets 
arbetsledning och den sökande förlorad.  
 
Vad som vidare är intressant att uppmärksamma är i vilken utsträckning arbetsledningen 
verkligen agerar som en förlängd arm åt företagsledningen. Vi vill påpeka att risken finns att 
det finns vissa brister i kommunikationen mellan de båda organen, då företagsledningen sitter 
i Stockholm och arbetsledningen finns i Malmö. ÖPwC:s förväntningar på den sökande 
inskränker sig således till att enbart innefatta vad respektive kontors arbetsledning förväntar 
sig. Överensstämmelsen mellan den sökande och ÖPwC:s arbetsledning blir därmed främst 
beroende av att en  gruppchef, som finns representerad i arbetsledningen, deltar under 
rekryteringsprocessen.   
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5.10.3 Överensstämmelse mellan den sökande och arbetsgruppen 
 
Den tredje dimensionen betonar vikten av överensstämmelse mellan den sökande och 
arbetsgruppen.  På ÖPwC utförs de flesta arbetsuppgifter i grupp och därmed blir det 
avgörande att den sökande accepteras av gruppens olika individer, samt kompletterar denna. 
Den enskilda arbetsgruppen kan, enligt vår åsikt, ses som en mikroorganisation inom det 
enskilda kontoret, som härigenom kan utveckla en egen subkultur. Det blir således främst 
intressant att se vad mikroorganisationen (arbetsgruppen) har för behov, då detta indirekt blir 
avgörande för företagets prestationer. ÖPwC påpekar att det under intervjuerna är viktigt att 
gruppchefen förser den sökande med relevant information om yrke och arbetssätt samt att 
svara på den sökandes frågor. Då gruppchefen även fattar det avgörande beslutet angående 
anställning, hävdar vi att hans utvärdering av den sökandes personlighet och sociala 
kompetens är av avgörande betydelse, genom att gruppchefen härigenom kan försäkra sig om 
att den sökande verkligen passar in i arbetsgruppens sammansättning, med dess värderingar 
och intressen.  En risk skulle kunna vara att gruppchefen avfärdar en potentiell medarbetare 
baserat på att denne inte passar in i hans/hennes egen gruppsammansättning. Vi noterar att 
ÖPwC har minskat denna risk genom att informera alla gruppchefer om karaktären på de 
olika arbetsgruppernas rekryteringsbehov, för att han/hon ska kunna rekrytera sökande till en 
annan arbetsgrupp.  
 
Överensstämmelsen mellan den sökande och arbetsgruppen förefaller vara den viktigaste för 
ÖPwC att uppnå, då i stort sett allt arbete inom företaget sker i gruppform. Kvaliteten på 
denna överensstämmelse blir avgörande både för företagets arbetsklimat och för dess 
arbetsprestationer. Då gruppchefen rekryterar en person till den egna arbetsgruppen torde hög 
grad av överensstämmelse uppnås, men när han/hon rekryterar för en annan grupp finns dock 
risk att samma överensstämmelse inte uppnås. Även om gruppcheferna får information 
avseende de andra gruppernas rekryteringsbehov, kan detta aldrig motsvara de kunskaper som 
varje gruppchef specifikt har om den egna gruppen. Vidare menar vi att matchning inte i 
samma grad kan uppnås då vikten av det första intrycket och personkemi går förlorad.  
 
 
5.10.4 Överensstämmelse mellan den sökande och företagskulturen 
 
I den sista dimensionen är det den anställdes överensstämmelse med företagskulturen som står 
i fokus. Företagskulturen visar, enligt Priens terminologi (1996:150), på de värderingar och 
normer som delas av företagsledningen och de anställda avseende allt som rör organisationen. 
Företagskulturen innefattar exempelvis de förväntningar som finns på de anställda och 
därmed är det viktigt att dessa presenteras på ett rättvisande sätt för de sökande. Som tidigare 
nämnts försöker ÖPwC vid flera tillfällen informera studenter om företagskulturen. Under 
kontaktsamtal, deltagande på ILS och anställningsintervjuer ges studenter möjlighet att 
utvärdera huruvida de sympatiserar med företagets normer och värderingar, därigenom hävdar 
vi att de lär känna företagskulturen mer ingående. Vi hävdar även att företaget har möjlighet 
att under ILS och anställningsintervjuer undersöka huruvida den sökande överensstämmer 
med företagets värderingar och normer. Under kontaktsamtalen sker dock ett ensidigt 
informationsutbyte, där företagets möjligheter till utvärdering av den sökandes åsikter är 
begränsad.  
 
ÖPwC:s företagskultur anses av flera respondenter vara en  starkt bidragande orsak till att de 
valde företaget som arbetsgivare. Med hänsyn tagen till de båda parternas möjlighet att 
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utvärdera varandra  hävdar vi att överensstämmelse mellan den sökande och företagskulturen 
kan uppnås.   
 
 
5.10.5 Vi summerar 
 
ÖPwC rekryteringsförfarande stämmer enligt vår åsikt väl överens med två av Priens fyra 
dimensioner, då vissa brister har utkristalliserats i de två övriga som kan minska graden av 
överensstämmelse. Överensstämmelsen mellan den sökande och företagskulturen respektive 
den mellan den sökande och arbetsgruppen förefaller ha stor möjlighet att uppnås i hög grad, 
då den lilla gruppens kultur genom gruppchefens representation i rekryteringen borde stämma 
väl överens med kulturen i övriga företaget. Gruppchefens roll framträder tydligast vid 
matchningen till arbetsgruppen och arbetsledningen, genom hans/hennes förmåga till 
gruppanalys och hans/hennes möjlighet att känna av den personliga kontakten under 
intervjutillfällena. Gruppchefen blir således en nyckelperson i båda fallen, då det är han/hon 
som avgör graden av matchning, genom sin närvaro i arbetsledningen och sin unika 
kännedom om arbetsgruppen och dess behov. ÖPwC måste således uppmärksamma 
betydelsen av gruppchefens roll, för att därigenom minska risken till felbedömningar. 
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6 Slutdiskussion 
 
 
I detta kapitlet för vi initialt en kort metoddiskussion. Vi presenterar vår slutsats och därefter 
för vi en slutdiskussion. Slutligen redogör vi för andra intressanta frågeställningar som kan 
vara föremål för vidare forskning.  
 
 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Vi har valt att analysera rekryteringens möjlighet till matchning mellan organisation och 
sökande genom att tolka tre olika forskares perspektiv. Två av dessa forskare, Bowen och 
Prien, har utformat varsin modell över hur ett företaget optimalt passar in en individ i 
organisationen, medan den tredje forskaren Bergström främst diskuterar olika forskares syn 
på matchning och deras respektive forskningsresultat. Vi har tolkat Bergströms diskussion 
och skapat en fristående modell för att underlätta vårt analytiska resonemang. De tre 
modellerna är väldigt lika varandra, men vissa skillnader framträder tydligt vid en närmare 
granskning. För att möjliggöra en grundlig och intressant analys av vårt fallföretag har vi valt 
att främst fokusera på skillnaderna genom att dra dessa teoretiska modeller till sin spets. Det 
tillämpliga i en sådan hårdragning kan dock diskuteras. Vi är medvetna om att modellernas 
utformning till viss del kan ha naggats i kanten, men vi påstår att kärnan i dem bevarats. Vi 
hävdar att vår tolkning av modellerna får legitimitet i analysen genom den nyanserade bild de 
ger av fallföretaget. 
 
Det är av vikt att särskilt medvetandegöra hårdragningen vi gjort av Bergströms modell. I vårt 
resonemang betonar vi särskilt vikten av information till den sökande och dennes inflytande 
över rekryteringsbeslutet, medan företagets delaktighet inte får samma tyngd. Bergström 
ställer detta som krav på att matchningsmodellen ska fungera och perfekt matchning uppnås. 
Vi är i högsta grad medvetna om att det i praktiken inte är ett ensidigt, utan ett gemensamt, 
beslut mellan de båda parterna.      
 
 
6.2 Slutsats 
 
6.2.1 Matchningsmodellerna 
 
Prien vill genom sin analys undersöka huruvida organisationen lyckas uppnå 
överensstämmelse med den sökande utifrån fyra dimensioner. Ju högre grad av 
överensstämmelse, desto bättre matchning kan uppnås mellan parterna. Enligt vår uppfattning 
använder sig ÖPwC inte av en organisationsanalys enligt Bowens terminologi och vad 
beträffar Bergströms matchningsmodell tillämpas inte heller denna fullt ut, då individen aldrig 
fattar det avgörande beslutet. En organisationsanalys är enligt Bowen ett sätt att analysera hur 
företaget är beroende av de anställda och hur deras effektivitet påverkar resultatet. Det är en 
omfattande analys där hela organisationen är objektet för utvärderingen och hänsyn tas till 
organisationens olika interna kopplingar och nätverk.  Informationsflödet visar, enligt Bowen, 
att det främst är företaget som är mottagaren av ny information och därigenom är det företaget 
som utvärderar den sökande. ÖPwC gör inte en grundlig analys av hela organisationens 
behov, utan förefaller endast analysera delar av företaget. Detta tydliggörs främst genom den 
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grundliga analysen som görs av arbetsgruppen, vilket stämmer väl överens med Priens 
delanalys av de olika dimensionerna. Informationsflödet på ÖPwC förefaller heller inte enbart 
tillfalla organisationen, utan även den sökande ges möjlighet att erhålla sådan.  
 
Bergtröms matchningsmodell kräver att en helt jämlik relation mellan den sökande och 
företaget existerar, som främst under intervjutillfället ska karaktäriseras av ett jämbördigt 
samtal vänner emellan. Den sökande blir härigenom delaktig i det avgörande beslutet om 
anställning. Bergström hävdar, i motsats till Bowen, att det ska vara ett ömsesidigt och 
jämbördigt informationsutbyte mellan parterna. ÖPwC vill skapa en öppen atmosfär under 
intervjuerna för att den sökande ska känna sig delaktig, men då rekryteringsansvarige är den 
som leder och styr samtalet finns det ett tydligt dominansförhållande. ÖPwC:s delgivande av 
information till den sökande under viss delar av rekryteringsprocessen tyder dock på ett 
försök från företagets sida till ett ömsesidigt informationsutbyte enligt matchningsmodellens 
principer. Det finns två kriterier som talar mot Bergströms matchningsmodell. För det första 
har den sökande inte samma möjlighet till utvärdering som företaget, genom dess utnyttjande 
av Papi-testet. För det andra har den sökande aldrig delaktighet i anställningsbeslutet, vilket är 
ambitionen enligt Bergström, utan det slutgiltiga beslutet ligger hos ÖPwC genom deras höga 
matchningskrav. 
 
Sammanfattningsvis stämmer Priens modell bäst överens med ÖPwC:s 
rekryteringsförfarande, då Bowens och Bergströms respektive synsätt, enligt vår teorianalys, 
utgör två extrema varianter av matchningsmodellen. Som tidigare nämnts genomför inte 
ÖPwC en komplett organisationsanalys, dock analyseras delar av organisationens behov i 
enligt med Priens fyra dimensioner. ÖPwC:s informationsutbyte med den sökande faller 
varken under Bergströms eller Bowens teorier, då ÖPwC främst har som syfte att utvärdera 
den sökande, men även den sökande ges viss möjlighet till delaktighet. Anställningsbeslutet 
fattas, som nämnts ovan, av gruppchefen men den sökande har tillgång till tillräckligt med 
relevant information för att vid erbjudande om anställning tacka nej.  
 
Det finns vissa brister i Priens modell genom att den förbiser helheten i organisationen, då 
kopplingen mellan dimensionerna och dess inbördes relationerna försummas. Modellen 
förutsätter att samtliga dimensioner uppdateras i samma takt, annars kan organisationens 
behov inte synkroniserade. Om inte en synkroniserad uppdatering görs läggs en stor börda på 
den sökande som härigenom kan förvirras av olika signaler från de olika dimensionerna. Ett 
stort ansvar läggs såldes på den sökande vid bedömningen av hans/hennes överensstämmelse 
med hela organisationen, då Priens modell enbart ser till de enskilda delarna. Fördelen med 
Priens modell framträder vid behov av kontinuerlig uppdatering av organisationens 
rekryteringsbehov, då det är mer resurskrävande att genomföra en analys av hela 
organisationens med alla kopplingar och nätverk, än det är att göra delanalyser.  
 
 
6.2.2 Social kompetens 
 
ÖPwC använder sig av en kravprofil, där den formella kompetensen specificeras med den 
social kompetens som ett framträdande inslag. Det förefaller oss underligt att ÖPwC 
inkluderar ett så mångtydigt begrepp som social kompetens innebär i den formella 
kravprofilen, utan att närmare definierar detta. Dock hävdar vi att den sociala kompetensen är 
nödvändig att inkludera som ett formkrav, då revisorsyrket idag är mycket utåtriktat och 
social interaktion med kunder och medarbetar är regel snarare än undantag. Under 
intervjusituationerna har företagsrepresentanter, och främst gruppchefen, en ypperlig 
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möjlighet att utvärdera den sökandes sociala kompetens. Vi hävdar att ambitionen att redan i 
ansökningshandlingarna utvärdera den sökandes sociala kompetens förefaller överdriven. Vi 
ställer oss därför frågande till hur den sociala kompetensen i realiteten skulle kunna 
utvärderas i de inskickade ansökningshandlingarna.  
 
Vi reagerar på att två av de tre relativt nyanställda inte hade en fullvärdig formell kompetens 
då de blev anställda, men däremot hade de kontakter sedan tidigare i företaget. Ingående 
kontakter med företaget hade även den tredje nyanställde vi intervjuade haft, genom sitt 
kårengagemang. Personliga kontakter verkar ha en stor inverkan på alla delar av 
rekryteringsprocessen, från urval till anställning, då enbart rekommendationer om en sökande 
eventuellt kan leda till anställning. Vi hävdar att de personliga kontakterna härigenom kan 
spela ut betydelse av rekrytering under matchningsmodellens principer. Vi vill dock påpeka 
att personliga kontakter faktiskt kan resultera i en hög grad av matchning mellan den sökande 
och företaget, då det inte finns något självändamål i att rekommendera någon som inte passar 
in. Detta talar således för att ÖPwC faktiskt anställer en människa och inte en 
redovisningskompetens, vilket är vad Bowen förespråkar i sin teori, om att anställa hela 
människan och inte enbart ett begåvat huvud.  
 
 
6.2.3 Slutdiskussion 
 
En viktig del i rekryteringsprocessen är utformandet och legitimiteten av kravprofilen, vilket 
vi finner intressant att diskutera ytterligare. Kravprofilen är ett allmänt vedertaget sätt att 
rationalisera urvalet av sökande genom uppställandet av formella kompetenskrav. Det finns 
tydliga inslag av den traditionella urvalsmodellen i kravprofilen och genom dess formella 
utformning kan kravprofilens legitimitet i matchningsmodeller ifrågasättas. I 
matchningsmodellen poängteras vikten av att den sökande ska passa in i företaget, men 
genom tillämningen av en kravprofil riskeras ett bortfall av sökande som besitter de från 
företagets sida önskvärda personliga egenskaperna. I de fall företaget inte strikt följer sin 
kravprofil, mer än att låta den utgöra en riktlinje för urvalet, legitimeras utnyttjandet av en 
kravprofil under matchningsmodellens principer. Därigenom förflyttas fokus från formella 
krav och avkall kan göras härifrån, medan de individens personliga egenskaper som premieras 
av organisationen får ökad betydelse. ÖPwC tillämpar kravprofilen utifrån 
matchningsmodellens nedtonade synsätt och lägger stor vikt vid individuella egenskaper. 
Revisorsyrkets formalisering gör det dock omöjligt att i någon större utsträckning göra avkall 
på den formella kompetensen. Det är intressant att nämna att det under vår intervju med 
rekryteringsansvarige framkom att denne vill utveckla kravprofilen. Det skulle vara ett steg 
bakåt mot den traditionella urvalsmodellen, men med rekryteringsansvariges kunskap inom 
detta område förefaller det inte vara syftet. Orsaken till uttalandet torde istället vara att öppna 
kravprofilen för att skapa ett större underlag för det första urvalet.  
 
Enligt matchningsprincipen är det mest centrala att rekrytera individer som passar in i 
organisationen och dess unika företagskultur. Hur lyckas ett företag passa in en individ i 
organisationskulturen? Alla de tre forskare vi valt att redogöra för betonar vikten av detta, 
men endast Bowen rekommenderar en analys av hela organisationen som blir grundläggande 
för det fortsatta rekryteringsarbetet. Vi ställer oss frågande till om det verkligen är möjligt att 
passa in en individ i ett företag och uppnå en lyckad matchning, utan att genomföra en 
komplett organisationsanalys. Bowens ambition är tilltalande, men förefaller att kräva stora 
resurser och vara tidskrävande. Han utvecklar inte heller sitt resonemang till att innefatta hur 
en sådan organisationsanalys ska genomföras eller vad som ska analyseras.  
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ÖPwC tillämpar inte, som tidigare nämnts, någon utförlig organisationsanalys, men 
tillvägagångssättet har däremot stora likheter med Priens teori om överensstämmelse.  I dess 
strävan att uppnå matchning mellan företaget och den sökande ges gruppchefen, då denne 
fattar det slutgiltiga rekryteringsbeslutet, en avgörande och kanske för betydelsefull roll.  
Enligt vår uppfattning har ÖPwC givit gruppchefens en allt för avgörande i 
rekryteringsprocessen. Med hänsyn till detta är det mycket viktigt att ÖPwC medvetandegör 
gruppchefens roll och påverkan på rekryteringen. Vi hävdar att det föreligger en risk att 
gruppchefen inte representerar hela organisationen utan enbart den egna arbetsgruppen. 
Härigenom kan subkulturer uppstå som skiljer sig från den unika företagskulturen och i värsta 
fall kan motarbeta denna. Att enbart medvetandegöra gruppchefens roll är enligt vår 
uppfattning inte tillräckligt, utan det erfordras även en utvärdering av gruppchefens roll och 
de subjektiva inslag han/hon medför. 
 
 
6.3 Avslutning 
 
I dagens allt mer konkurrensutsatta företagsklimat ställs annorlunda och outtalade krav på 
individen. Det gäller inte bara att vara välutbildad och ha en god arbetslivserfarenhet, utan 
även att vara flexibel, ha rätt personlighet, social kompetens och intressen som passar 
arbetsgivaren. Detta framträder än tydligare i ett kunskapsföretag, där de anställdas samlade 
kunskap utgör företagets främsta resurser. Arbetssökande är inte längre en passiv mottagare 
av lön mot en viss mängd arbete, utan en aktiv deltagare som själv tar ansvar för sitt arbete, 
sina intressen och sin egen utveckling. Samtidigt är möjligheten att tillvara ta sina intressen på 
arbetsmarknaden begränsad till vissa grupper, vilket gör att arbetsgivares krav blir 
allmängiltiga förutsättningar som avspeglas i hela samhället. Förståelsen för de praktiska 
konsekvenser rekrytering får utifrån främst matchningsmodellens principer blir viktiga. Dels 
för hur rekrytering av personal som passar in i företaget kultur uppnås och dels för vilka 
konsekvenser det får för dem som utsätts för denna rekrytering.  
 
Matchningsmodellen verkar således vara ett sätt att etablera ömsesidig matchning, jämlika 
arbetstagar- och arbetsgivarrelationer och ett sätt att uppnå matchning med företagskulturen. 
Skapandet av förutsättningar för ömsesidigt utbyte av information, som är tillförlitlig, ärlig 
och heltäckande, och en förhandling som karaktäriseras av ömsesidighet och jämlika 
förutsättningar, trots olikheter i auktoritet, erfarenhet och status, är svårt. Att föra en dialog 
som leder fram till en möjlighet att fatta ett beslut, där båda parter är överens och tar ansvar, 
ställer dessutom så höga krav på deltagarna att svårigheter uppstår. Varje situation är unik och 
målsättningarna kan lätt kännas alltför högt satta.   
 
På ÖPwC görs, enligt vår uppfattning, flera försök till att uppnå matchning mellan företag och 
anställda för att på så sätt finna de individer som är bäst lämpade för organisationen. 
Företagets ansträngningar har resulterat i en rekryteringsprocess, som främst kan liknas vid 
Priens, men har vissa signifikanta skillnader. ÖPwC uppnår inte en hög grad av 
överensstämmelse vare sig mellan den sökande och arbetsledning eller mellan den sökande 
och arbetsuppgiften. De inslag av överensstämmelse som vi finner beror snarare på 
tillfälligheter än ett aktivt agerande, från företagets sida, för att uppnå dessa. En 
tillfredställande överensstämmelse torde, enligt vår analys av ÖPwC, kunna uppnås även om 
inte Priens samtliga dimensioner är uppfyllda. Vi konkluderar härmed att utformandet och 
genomförandet av en rekryteringsprocess tydligt påverkar möjligheten att rekrytera lämpliga 
personerna till företaget, personer som passar in.   
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6.4 Framtida forskningsområden 
 
Ambitionen med vår uppsats var inledningsvis att undersöka hur rekryteringsprocessen bidrar 
till värdeskapande i företaget. Vi insåg att det var en frågeställning som var för bred och 
alltför omfattande med hänsyn tagen till det tidsperspektiv vi hade att beakta. Under arbetes 
gång har dessa tankar återkommit vid flertalet tillfällen och vi ser därför stor potential i att 
ytterligare utveckla frågeställningen och undersöka om och hur rekryteringen bidrar till ett 
värdeskapande i företaget.  
 
Flera forskare som behandlar rekryteringsprocessen redogör även för 
insocialiseringsprocessen, dvs. genomförandet av aktiviteter för att få de nyrekryterade att 
introduceras i organisationen. Oavsett hur väl rekryteringen genomförs, blir det avgörande för 
organisationens framtida produktivitet att tillvara ta de anställdas kompetens. Det vore därför 
intressant att vidare forska i hur de nyrekryterades bidrag till värdeskapande beror på den 
initiala introduktionen på företaget. Under våra intervjuer på ÖPwC har det framkommit att 
företaget har ett omfattande internutbildningsprogram som ges stor betydelse. 
 
Som vi tidigare behandlat i analysen ser vi en tendens till ett tokenistiskt tänkande i 
rekryteringen. Det torde vara en intressant frågeställning att vidare undersöka om tokenism 
existerar i olika företagens rekrytering. 
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Bilaga 1 
 

 
Kontorschef i Lund 
 
Inledning 

• Hur många anställda finns på ert kontor och totalt i Sverige 
 

• Vad har Ni för utbildning 
 

• Vilka är Dina arbetsuppgifter 
 

• Vad har du för tidigare erfarenheter från rekrytering 
 

• Hur förhåller man sig objektiv till de man rekryterar 
 

• Nämn egenskaper som gör en god rekryterare 
 

• Ser du några brister i att personliga bedömningar avgör vem som ska anställas 
o  Vilka brister/risker (fördomar, subjektivitet etc.) 

 
Kompetens 

• Definiera begreppet kompetens 
 

• Vad betyder kompetens för PWC 
 

• Vilka egenskaper prioriteras hos de anställda 
o  Rangordna dessa  

 
• Vilka egenskaper gör PWC konkurrenskraftigt jämfört med konkurrenterna  

o Rangordna 
 

• Vad är PWC:s kärnkompetenser 
 
Strategi 

• Vilken är er personalidé 
 

• Vilken är er affärsidé 
 

• Påverkar affärsidén personalidén  
o Hur 

 
• Är personalstrategin utformad så att den matchar affärsstrategin/affärsidén 

 
• Utgår ni från affärsidén när ni bestämmer vad för kompetens/egenskaper som ska 

efterfrågas 
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Promotion 
• Hur vill ni promota PWC till potentiella arbetstagare/Vad för image vill ni förmedla 

 
• Tycker Ni att PWC förmedlar information eller bara bygger image vid promotion 

o Arbetsuppgifter 
o Arbetsförhållande 
o För- respektive nackdelar med företaget (resor, övertid, svårt att ha barn etc.) 
 

• Är det viktigt att ge mycket information 
o Varför 
 

Rekrytering 
• Hur sker rekryteringen, säsongvis eller rullande  

 
• Vad är främsta syftet med rekrytering, ersättning eller tillväxt 

o Sökes ny kompetens eller rätt råmaterial att utbilda 
 
• Outsourcing eller rekrytering 

o Vem tar beslutet 
o Finns det utarbetade rutiner för detta beslutsfattande 

 
• Extern/Intern rekryterings policy 

 
• Hur ser anställningsproceduren ut 

o Beslut om rekryteringsbehov 
o Hur utreds befattningskraven/Vilken funktion som ska fyllas 

" Frågemetod 
" Observationsmetod 
" Praktikmetod 

o Hur sker informering om ledig plats 
" Annons 
" Internet 
" Skolor 
" Nätverk 
" Headhunting 
" Interna annonser 

o Grovgallring 
" Enligt vilka kriterier görs första gallringen 
" Vem gallrar 
" Stämmer gallringen med företagets personalidé och politik 
" Gallras internsökande bort 

 
o Urval 

" Vilka kriterier och instrument används 
• Skolbetyg 
• Arbetsintyg 
• Intervju 

o Vad är syftet med intervjun 
o Hur utförs intervjun 
o Vem/vilka intervjuar 
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" Varför just dessa 
" Vad har de för utbildning 
" Har intervjuaren rutiner/utbildning för att vara så objektiva som 

möjligt 
• Referenser 

o Kontrolleras dessa 
" I vilket syfte 

• Krävs läkarundersökning och/eller drogtest 
• Utnyttjar ni er av provtjänstgörning 

 
• Fördelar & Nackdelar med er rekryteringsprocess 

 
• Har ni Trainee-program 

o Hur är detta utformat 
o Vilka söks till dessa platser 
o Fördelar/Nackdelar med traineprogrammet 

 
 

• Utnyttjar ni er av tester i rekryteringen  
o Vilka/vilken typ av test 
o Vad mäter de 
o Syfte  
o Vem utför dem 
o Fördelar/Nackdelar 

 
• Vem beslutar om anställning 

 
• Sker kontinuerlig uppföljning av företagets personalidé och rekryteringsrutiner 

 
• Sker uppföljning efter anställningen för att utvärdera ifall en lämplig person blev 

anställd  
 

• Hur stor är personalomsättningen  
o På vilket sätt anser ni det vara positivt/negativt.  
o Vad beror omsättningen på 
o Vad har ni för åtgärder/prevention 
 

Introduktion/Insocialisering 
• Hur sker introduktionen 

 
• Finns en introduktionsplan 

o Introduktionsbroschyr 
o Introduktionsutbildning etc. 

 
• Vem handhar introduktionen av en nyanställd 

 
• Vem ansvarar för den 

 
• Hur viktig anser Ni att introduktionen är 
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• För vems skull sker huvudsakligen introduktionen 
 
• Vad är målet 

 
• När börjar introduktionen och när slutar den (övergår i kompetensutveckling) 

 
• Hur tycker ni att rekryteringsprocessen bidrar till ett värdeskapande företag 
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Bilaga 2 
 
 
Intervju med Kontorschef samt Personalansvarig i Malmö 
 

• Hur länge har du varit anställd 
 
• Vilken skola tog du examen från 
 
• Vilken är din uppgift i företaget 

 
• Hur går rekryteringsprocessen till i Öhrlings PWC 
 
• Görs utvärderingar av rekryteringsprocessen löpande 

 
• Vilka tester görs och varför 

 
• Saknar du någon aspekt, del, av rekryteringsprocessen 
 
• Finns det en strategi bakom rekryteringsprocessen  

o nationell/region/kontorsnivå 
o följs den 
o utvärderas den 

 
• Hur förhåller man sig objektiv i en intervjusituation 

o viktigt eller inte 
 

• Vad är din roll i rekryteringsprocessen som kontorschef/personalansvarig 
 
• Vem drar det tyngsta lasset i rekryteringsprocessen 

 
 
• Vem tar beslutet angående om en ny person behöver rekryteras 
 

 
• Vad anser du krävs av en person för att fungera på PWC 
 
• Vad är kriterierna/kravprofilen för arbetssökande 

o Vem har tagit fram kravprofilen 
o Utvärderas och revideras den 
o Fördelar & nackdelar 

 
• Beskriv hur personalen ser ut  

o Ålder  
o Homogen/heterogen 
o Könsfördelning 
o Utländsk bakgrund 
o Värderingar  
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o Intressen 
• Vad är rekryteringsansvariges roll i rekryteringsprocessen 

o Hur utsågs denna person 
o Hur stor påverkan har han/hon i rekryteringsprocessen 
o Hur stort beslutsfattande har han/hon 
o Fördelar & nackdelar med att ha en sådan befattning 
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Bilaga 3 
 
 
Intervju med nyanställd 
 

• Hur länge har du varit anställd 
 

• Vad du för utbildning 
 

• Hade du hela redovisningskompetensen 
 

• Vilken skola tog du examen från 
 

• Tidigare arbetslivserfarenhet 
o Utlandsverksamhet 
o Föreningsaktivitet nation/kår 
o Språk 

 
• Kan du beskriva dig själv med några ord 

 
• När blev du först medveten om företaget 

 
• Hur och När kom du i kontakt med PwC 

 
• Vad visste du om företaget då du blev anställd 

 
• Vad var ditt intryck av företaget 

 
• Vad hade du för förväntningar 

 
• Vad fick dig att söka till PwC 

o Sökte du till andra företag, i så fall vilka 
 
 
 

• Hur sökte du / kontaktade de dig 
 

• Hur gick rekryteringsprocessen till 
o Tyckte du att du fick mycket information genom rekryteringen 
o Nu i efterhand var informationen korrekt 
o Vilka intervjuade dig 
o Gjorde du några test, i så fall vilka  
o Kan du beskriva hur testet/testen gick till 
o Kändes testet relevant 
o Gav utvärderingen en rättvis bild av dig 
o Vad upplevde du för känslor under intervjun 
o Förändrades din bild av företaget undertiden 

 
• Vad är din ambition med anställningen 
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• Planerar du en karriär inom företaget 
 
• Planerar du att bli auktoriserad revisor 

 
• Varför tror du att du blev vald 

 
• Vad anser du krävs av en person för att fungera på PwC 

 
• Vilka personer trodde du jobbade på PwC 

 
• Hur trodde du atmosfären skulle vara 
 
• Kände du till arbetsgången på PwC 

 
• Har du någon person du kan vända dig till / Gör du det 

 
• Känner du att du har rätt egenskaper för att jobba på PwC 

 
• Känner du till företagets: 

o Vision 
o Mål 
o Affärsidé 

 
• Beskriv hur personalen ser ut 

o Ålder  
o Könsfördelning 
o Intressen  
o Värderingar 
o Utländsk bakgrund 
 

• Finns det personal klubbar 
o Sportklubbar 
o Nöjesklubbar 
o Kulturklubbar 
o Är det lätt att delta i dessa 
o Finns det någon du är intresserad av 

 



 62 

Bilaga 4 
 
 
Intervju med rekryteringsansvarig  
 

• Hur många anställda finns på ert kontor, totalt i Sverige 
 
• Vad har du för utbildning 
  
• Vad är dina arbetsuppgifter 
 
• Vad har du för tidigare erfarenheter från rekrytering 

 
• Hur förhåller man sig objekt till de man rekrytering 

 
• Nämn egenskaper som gör en god rekryterare 

 
• Ser du några brister i att individer avgör vem som ska anställas 

o Vilka brister/risker (risk för fördomar och subjektivitet etc.) 
 
Kompetens 

• Definiera begreppet kompetens 
 

• Vad betyder kompetens för PWC 
 

• Vilka egenskaper prioriteras hos de anställda 
o Rangordna 

 
• Vilka egenskaper gör PWC konkurrenskraftigt jfr. med konkurrenter  

o Rangordna 
 

• Vad är PWC:s kärnkompetenser 
 
 
Strategi 

• Vad är er personalidé 
 

• Vad är er affärsidé 
 

• Påverkar affärsidén personalidén, i så fall hur  
 

• Är personalstrategin utformad så att den matchar affärsstrategin/affärsidén 
 

• Utgår ni från affärsidén när ni bestämmer vad för kompetens/egenskaper som ska 
efterfrågas 

 
Promotion 

• Hur vill ni promota PWC till potentiella arbetstagare 
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• Vad för image vill ni förmedla 
 

• Vid promotion, ges  det mycket information angående arbetsuppgifter, 
arbetsförhållande, för- resp. nackdelar med företaget (resor, övertid, svårt att ha barn 
etc.) 

 
• Vilket har högst prioritet, att ge mycket information om vad som krävs för att bli 

anställd, eller att skapa image image 
 

• Är det viktigt att ge mycket information 
o  Varför 

 
 
Rekrytering 

• Hur sker rekryteringen (säsongvis/rullande) 
 

• Vad är främsta syftet med rekrytering.  
o Ersättning eller tillväxt 
o Ny kompetens eller den redan befintliga 

 
• Hur tycker ni att rekryteringsprocessen bidrar till ett värdeskapande i ett företag  

 
• Hur ser anställningsproceduren ut 

o Beslut om rekryteringsbehov 
o Hur utreds befattningskraven/Vilken funktion som ska fyllas 

" Frågemetod 
" Observationsmetod 
" Praktikmetod 

o Hur sker informering om ledig plats 
" Annons 
" Internet 
" Skolor 
" Nätverk 
" Headhunting 
" Interna annonser 

o Grovgallring 
" Enligt vilka kriterier görs första gallringen 
" Vem gallrar 
" Stämmer gallringen med företagets personalidé och politik 
" Gallras internsökande bort 

 
o Urval 

" Vilka kriterier och instrument används 
• Skolbetyg 
• Arbetsintyg 
• Intervju 

o Vad är syftet med intervjun 
o Hur utförs intervjun 
o Vem/vilka intervjuar 

" Varför just dessa 
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" Vad har de för utbildning 
" Har intervjuaren rutiner/utbildning för att vara så objektiva som 

möjligt 
• Referenser 

o Kontrolleras dessa 
" I vilket syfte 

• Krävs läkarundersökning och/eller drogtest 
• Utnyttjar ni er av provtjänstgörning 

 
• Fördelar och nackdelar med er rekryteringsprocess, vad vill Ni ändra 

 
• Utnyttjar ni er av tester i rekryteringen  

o Vilka/vilken typ av test 
o Vad mäter de 
o Syfte  
o Vem utför dem 
o Fördelar/Nackdelar 

 
• Vem beslutar om anställning 

 
• Sker kontinuerlig uppföljning av företagets personalidé och rekryteringsrutiner 

 
• Sker uppföljning efter anställningen för att utvärdera ifall en lämplig person blev 

anställd  
 

• Hur stor är personalomsättningen  
o På vilket sätt anser ni det vara positivt/negativt.  
o Vad beror omsättningen på 
o Vad har ni för åtgärder/prevention 
 

Introduktion/Insocialisering 
• Hur sker introduktionen 

 
• Finns en introduktionsplan 

o Introduktionsbroschyr 
o Introduktionsutbildning etc. 

 
• Vem handhar introduktionen av en nyanställd 

 
• Vem ansvarar för den 

 
• Hur viktig anser Ni att introduktionen är 

 
• För vems skull sker huvudsakligen introduktionen 

 
• Vad är målet 

 
• När börjar introduktionen och när slutar den (övergår i kompetensutveckling) 
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• Hur tycker ni att rekryteringsprocessen bidrar till ett värdeskapande företag 
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Bilaga 5 
 
 
Intervju med studentrelationsansvarig 
 
 
• Kan du beskriva dina arbetsuppgifter 
 
• Hur länge har det funnits en befattning för studentrelationer 
 
• Vad för bild av företaget vill skapa av företaget vad avser arbetsuppgifter etc. 
 
• Finns det någon uttalad rekryteringsstrategi  mot studenter 
 
• Kan du nämna studentrådets uppgifter 
 
• Vad har studentrådet för roll i rekryteringsarbetet 
 
• På vilka sätt vill ni nå ut till studenter, hur sker promotion 
 
• Hur stor inverkan har dina beslut/ditt arbete på rekryteringen av nyutexaminerade 
 
• Kan du nämna något som bör förbättras i relationen till studenterna 
 
• Vad är bra i dagsläget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


