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ABSTRACT
MATTIAS BENGTSSON: KONSULTERAD CHEFSREKRYTERING

MAGISTERUPPSATS SOC 464, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN, VT-02

HANDLEDARE: BRITT-MARIE JOHANSSON

Min frågeställning som jag har utgått ifrån har varit: Vilka bedömningsfaktorer specifikt

kompetenser, erfarenheter och egenskaper söker och bedömer chefsrekryteringskonsulter vid

urval till ledande befattningar och varför? Denna huvudfråga ledde till två underfrågor: Hur

sker externt konsulterad chefsrekrytering? Vilka urvalsinstrument använder

chefsrekryteringskonsulter? Det övergripande syftet med den här uppsatsen har varit att

studera hur chefsrekryteringskonsulter gör bedömning av sökande vid chefstillsättningar och

specifikt vilka bedömningsfaktorer dvs kompetenser, erfarenheter och personliga egenskaper

som de prioriterar högst och som anses mycket viktiga för att kunna prognostisera framtida

arbetsprestationer.

Uppsatsen bygger på en empirisk studie där jag har använt mig utav kvalitativa och mindre

strukturerade intervjuer med sex stycken olika chefsrekryteringskonsulter från sex stycken

olika chefsrekryteringsföretag. Studien inleds med en teoretisk genomgång av kompetens,

social kompetens och ledarskap och ledaregenskaper. Dessa begrepp kopplas sedan till mina

resultat från mina intervjuer.

Förarbetet och studien av uppdragsgivaren dvs det företag som skall tillsätta en chef, är

mycket viktig för att kartlägga den aktuella befattningen, kravprofilen, företagets cykel och

företagskulturen i form av normer, värderingar, attityder och mål. Detta därför att

kravprofilen, företagscykeln och företagskulturen är helt avgörande för vilka

bedömningsfaktorer som är relevanta. Ledarskapets utseende och karaktär och därmed

egenskaperna och kompetenserna som efterfrågas hos en ledaren är olika beroende på i vilket

skede företaget befinner sig i och vilka verksamhetsmål som är uppsatta etc. Även branschen

kan vara avgörande, som vid t ex ledande befattningar inom läkemedelsbranschen, då adekvat

utbildning är ett måste-krav. Det finns dock bedömningsfaktorer som överlag krävs vid alla

chefstillsättningsuppdrag och det är tidigare erfarenhet av att leda personal och social

kompetens eller social förmåga. Övriga bedömningsfaktorer som används är utbildning,

problemlösnings- och analytisk förmåga, intellektuell höjd, pondus, flexibilitet och motivation

mm.
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FÖRORD

För att kunna realisera och få till stånd en hel uppsats krävs det att man får kontakt med

människor som besitter kunskap om det problem eller område man studerar. Men när väl all

information är insamlad och arbetet och tankarna kring detta är som mest betungande är det

fantastiskt skönt och underlättande att diskutera dessa med andra studenter, kollegor och

handledare etc. Dessa rader är således tillägnade alla Er som har hjälpt till och stöttat mig

under detta arbetets gång. Det är många som jag vill rikta ett stort och varmt tack till och ett

särskilt stort tack till de intervjupersoner som har delat med sig av sin dyrbara tid och bidragit

generöst med information. Ett stort tack riktas till min handledare Britt-Marie Johansson och

min handledningsgrupp. Tack till kurskamrater, vänner och flickvän som har agerat bollplank

och ventileringsutrymme och bidragit med nya perspektiv och idéer. Slutligen vill jag åter

tacka min flickvän för all uppmuntran, korrekturläsning samt för rollen som terapeut då

arbetsbördan har varit för stor.   

Ett stort tack till Er alla.

Lund den 10 februari 2002

Mattias Bengtsson
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1. INTRODUKTION

1.1 Inledning

Betydelsen av kompetens och lyckade rekryteringar av både ledare och medarbetare, har inom

de senaste decenniernas organisationsinriktade forskning och kanske främst

managementlitteraturen, betonats som mycket viktiga nycklar till framgång. Betoningen på

hur viktig rekryteringen är har skapat en marknad för och ett behov av en profession som

nischat sig på att sälja rekryteringstjänster åt företag som vill ha hjälp med nyanställningar.

Anlitandet av externa rekryteringskonsulter har främst begränsats till högre positioner i form

av ledande befattningar av olika slag. Detta torde bero på att kostnaderna för externt

konsulterad expertis på rekryteringsområdet är höga. Förtroendet för branschen verkar vara

stort, då forskare i en studie från 1997 uppskattar den globala årskostnaden för anlitandet av

Executive Search-företag till ca sju miljarder dollar1. Observera att Executive Search-företag,

vilka endast söker och letar reda på kandidater till tjänsterna inte utgör hela

chefsrekryteringsbranschen, då alla de företag som både utför sökarbete och

annonseringstjänster vid chefstillsättningar också tillhör denna bransch.

Chefsrekryteringsföretagen är ofta uppbyggda kring beteendevetare, psykologer, ekonomer

och före detta chefer för att kunna erbjuda en bred,unik kompetens och erfarenhet av

ledarskap. Användandet av psykologiska tester är inte ovanligt förekommande inom denna

bransch och ofta utgör de en del av de ingående personlighetsbedömningar av kandidater som

genomgår urvalet till den lediga tjänsten.

Eftersom jag alltid har varit intresserad av beteendevetenskap och näringsliv har jag funnit

chefsrekryteringsbranschen som en landgång där dessa två områden möts. Detta då

psykologer eller beteendevetare gör en personbedömning av hur en person är och hur denne

troligtvis skulle passa in i en organisation samt hur denne skulle utföra ett eventuellt framtida

arbete. Det som främst lockar mitt intresse är hur chefsrekryteringskonsulter bedömer

kompetenser och egenskaper specifikt vilka kompetenser, kunskaper, meriter och

personlighetsegenskaper de söker och använder som bedömningsfaktorer när de gör

chefsurval.

                                                          
1 Lim & Chan, 2001s. 213
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1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för hur Executive Search-företag och

Headhunting-företag agerar när de gör rekryterings- och urvalsarbete vid chefstillsättningar.

Jag ämnar att få en förståelse för vilka bedömningsfaktorer och kompetenser de finner

relevanta och om några är mer väsentliga för att välja ut lämpliga kandidater. Vidare, varför är

vissa mer väsentliga än andra och vilken betydelse har branschen där chefen skall tillsättas för

bedömningsfaktorerna? Varför är eventuellt vissa bedömningsfaktorer mer relevanta än andra

och har omgivningen och specifikt branschen betydelse för vilka bedömningsfaktorer som är

väsentliga? Detta tycker jag är en sociologiskt intressant aspekt av chefsurval som jag avser

att närma mig. Jag avser också att kartlägga vilka urvalsinstrument chefsrekryteringsföretagen

använder sig av för att göra urval och personbedömning av kandidater.

1.3 Problemformulering

Utifrån syftet har jag formulerat följande fråga: Vilka bedömningsfaktorer specifikt

kompetenser och egenskaper söker och bedömer chefsrekryteringskonsulter vid urval till

ledande befattningar och varför? Denna huvudfråga leder till två underfrågor.

Hur sker externt konsulterad chefsrekrytering?

Vilka urvalsinstrument använder chefsrekryteringskonsulter?

1.4 Definition av termer och begrepp

Rekrytering syftar till den första delen i processen att hitta en ny medarbetare t ex annonsering

etc. Begreppet syftar till de metoder som bidrar till att få fram kandidater dvs ett sökande efter

kandidater . Urval är det samlade begreppet för den senare delen av processen som består av

en bedömning av de kandidater som man har fått tillgång till. Urvalsarbetet görs med hjälp av

tester och intervjuer etc2. Med begreppet bedömningsfaktor tillika prediktor, syftas variabler

                                                          
2 Prien, 1992s. 21
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som kan användas för att förutsäga individens uppfyllande av förväntade arbetskrav och

arbetsresultat. Detta kan t ex vara kapacitet och begåvning, personlighet, arbetsmotivation

samt förväntningar på arbetet3. Begreppet chef brukar ibland definieras som en formell

befattning, där kvantiteten över antalet underställda är av mindre intresse utan det relevanta är

att det förekommer underställda. Ledarskap är snarare ett socialpsykologiskt begrepp och

syftar på den grad av inflytande en individ verkligen utövar på andra4. Jag kommer även att

använda begreppet ledande befattning, med betydelsen att man har någon eller några

underställda där kvantiteten underställda är helt irrelevant. Begreppen kompetens och social

kompetens behandlas separat i kapitel tre, då detta kapitel avser att definiera och

problematisera de två begreppen.

                                                          
3 Prien, 1992s. 88f

4 Tollgerdt-Andersson, 1989s. 17
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2. METOD

2.1 Val av metod – Kvalitativ metod

Metoder är arbetsredskap som är olika lämpade till olika problemområden. Vid användandet

av den kvalitativa metoden är det forskarens uppfattningar och tolkningar av informationen

som står i förgrunden och inte statistiska analyser som den kvantitativa metoden erbjuder. Vid

val av metod är det därför viktigt att man väljer den metod som bäst passar till den

frågeställning man har valt5.

Jag har valt den kvalitativa metoden eftersom min frågeställning är utformad för att få en

förståelse för vilka prediktorer som chefsrekryteringsföretag finner mest relevanta vid

bedömningen av deras kandidater. Jag är inte ute efter hårda mätbara data som t e x siffror

utan snarare på jakt efter målande och beskrivande data som kan ge en förståelse för hur mina

undersökta företag går till väga. Jag är heller inte ute efter att generalisera min insamlade

empiri utan den syftar att lyfta fram det specifika och unika i de undersökta företagens

förfarande.

Kvalitativa undersökningar karakteriseras i regel av mindre strukturerade intervjuer och

används för att få intervjupersonens åsikter och uppfattningar om saker och ting utan att

forskaren försöker styra intervjupersonerna. Det huvudsakliga syftet med intervjun är att få

fram en viss sort av information som inte kan nås via endast iakttagelse. Detta kan t ex vara

känslor, tankar och intentioner6. För att kunna få målande, mångfacetterade och ingående data

har jag valt att använda en mer ostrukturerad intervju. Denna form skapar en möjlighet för

intervjupersonen att reflektera och diskutera runt ett ämne och därmed skapas en mer fri och

explorativ diskussion. Den ostrukturerade intervjun minskar forskarens roll och lyfter istället

fram intervjupersonen. Forskaren är heller inte bunden att slaviskt följa samma ordning på

frågorna i de olika intervjuerna7.

Ostrukturerade intervjuer kan med fördel användas då forskaren inte vet särskilt mycket om

fenomenet som skall undersökas då denna intervjuform minskar risken för irrelevant ställda
                                                          
5 Holme & Solvang, 1997s. 75f
6 Merriam, 1994s. 86ff
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frågor8. Denna studie är ett bra exempel på detta med tanke på min begränsade kunskap om

rekrytering och urval ändå gjorde att jag fann intervjuformen trygg då jag intervjuade experter

på området. Genom att samtala i en öppen diskussion och inte genom att ställa korta och

koncisa frågor har jag lyckats att eliminera antalet irrelevanta frågor som annars  skulle kunna

vara mer påtagliga.

Den ostrukturerade intervjun baseras på en intervjumanual där man sätter upp olika ämnen

kring vilka man vill ha en diskussion. Fördelen med att sätta upp teman, vilket ger vaga ramar

är att man kan få väldigt nyanserade svar och komma in i diskussioner och tankebanor som

man kanske inte hade gjort vid en bunden och strukturerad intervju. Således kan man få

tankar och svar kring ting som man kanske inte hade kommit på att fråga vid användandet av

en annan intervjumetod. Eftersom syftet är att minska forskarens styrning använder man sig

inte utav standardiserade frågeformulär. Vid denna kvalitativa och ostrukturerade intervju är

målet således att intervjupersonens synpunkter skall komma fram som ett resultat av dennes

egna uppfattningar. Detta görs genom att forskaren i förväg sätter ihop en intervjumanual med

aspekter och faktorer som denne finner relevanta. Det finns inget krav på att följa manualen

till punkt och pricka vad gäller ordningsföljd. Det väsentliga är att intervjun täcker alla de

områden som intervjumanualen innehåller9. ( Redogörelse för val av teman och själva

intervjumanualen är placerade som bilagor till denna uppsats).

Den största fördelen som jag har erfarit av den kvalitativa metoden är dess flexibilitet vad

gäller närmandet av intervjupersonerna, dvs möjligheten att anpassa ordningsföljden på

frågorna efter intervjupersonen och att utrymme skapas för spontana följdfrågor. Jag vill dock

poängtera att min intervjumodell är något mer strukturerad än den genomgångna modellen

ovan, då jag har satt upp vissa stolpar under mina teman. Jag finner den dock närmast den

ostrukturerade intervjun som baseras på en intervjuguide och därav är genomgången av

metoden relevant.

                                                                                                                                                                                    
7 Patel & Davidsson, 1994s. 61
8 Merriam, 1994s. 88
9 Holme & Solvang, 1997s. 100f
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2.2 Urval

Den kvalitativa metoden ställer således inga krav på generaliserbarhet men den strävar efter så

stort informationsinnehåll som möjligt. Detta innebär att forskaren måste försöka försäkra sig

om största möjliga variationsbredd i urvalet10. Jag har försökt lösa detta genom att studera de

olika chefsrekryteringsföretagens hemsidor och annonser i gula sidorna för att få information

om dem och hur de skiljer sig från varandra. För att få bredd på urvalet har jag tagit hänsyn

till faktorer som t ex bransch dvs rekryteringsföretag som är nischade och endast  rekryterar

till en specifik bransch (i det här fallet säljbranschen). Vidare har jag studerat företagens

storlek (antal konsulter och medarbetare etc), ålder, samt geografiska upptagningsområde då

ett antal företag rekryterar även utomlands. Jag har även valt ut de företag som använder olika

sökinstrument för att finna kandidater ( några företag använder annonseringsmetoden, medan

några företag är renodlade searchföretag med innebörden att de endast använder sig av sina

nätverk.)

När jag gjorde mitt urval av intervjupersoner gjordes detta utifrån kriteriet att personerna

skulle jobba med chefsrekrytering dvs rekrytera kandidater till tjänster som innebär någon

form av ledande befattning.

Givetvis måste man vara kritisk och reflektera över sitt urval. Det råder ingen tvekan om att

jag valt intervjupersoner som är mycket kunniga på området. Däremot kunde mitt urval blivit

än mer bredare om mina intentioner hade blivit som jag planerat. Problem med att få tillgång

till fältet ledde till att jag inte fick möjlighet att intervjua ett företag som var branschnischat

samt ett företag som rekryterar ledare inom en viss specifik generation. Överlag ser jag dock

inte mitt urval som något problem då jag ändå tycker mig finna en bredd på urvalet. Det kan

dock vara värt att notera att jag inte hade någon möjlighet att påverka valet av de olika

företagens intervjupersoner. Det är dock högst troligt att företagen valde ut de personer som

har för vana att göra denna sortens uppgifter och detta motiverar jag utifrån att jag fann dem

mycket kompetenta på uppgiften.

Jag fann vissa svårigheter att i förväg planera omfånget på mitt urval i form av hur många

intervjuer som jag borde genomföra för att få ett tillräckligt stort material. Å andra sidan är

                                                          
10 Holme & Solvang, 1997s. 104
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detta normalt vad det gäller denna metod enligt författarna i boken: Mer än kalla fakta, då en

omöjlighet att i förväg bestämma antalet intervjuer ligger i den kvalitativa undersökningens

natur p g a att man försöker hitta de informatörer som kan hjälpa till att utveckla kunskapen

kring ämnet ifråga11. Jag bestämde mig preliminärt för att först och främst göra sex-sju

stycken intervjuer för att sedan börja analysarbetet men med förbehållningen att jag eventuellt

skulle behöva gå tillbaka till någon intervjuperson för att få kompletterande information.

Urvalsarbetet ledde fram till följande företag: Critera AB, Mercuri Urval, Dufwa Ledarskap

AB, Neuhauser & Falk, Sale Search och SIMS AB. Detta urval har täckt upp

chefsrekryteringsföretag som både arbetar med annonsering åt uppdragsgivaren och sökning

och urval av kandidater och enbart Executive Search-företag, vilka endast jobbar med sökning

och urval av kandidater. Vidare har detta urval lett till en blandning av företag som jobbar

med främst Sverige och Norden, till företag som är multinationella och jobbar över i stort sett

alla kontinenter. Vad gäller bransch och nisch är ett företag specialiserat på säljledande

befattningar och arbetar således enbart med säljinriktade befattningar. Vidare motiveras

urvalet utifrån de olika chefsrekryteringsföretagens olika storlek från sex till sju stycken

anställda upp till koncernstorlek med närmare 1000-talet anställda. En närmare presentation

av de olika företagen ges i kapitel sju. Vidare har urvalet gjorts för att täcka in både

chefsrekryteringsföretag som har egna anställda psykologer, vilka gör personbedömningar

och företag som samarbetar med fristående psykologkonsulter.

2.3 Metodologisk reflektion

I samband med min initiala kontakt per telefon med företagen upplevde jag det svårt att

beskriva mitt syfte med studien, kanske berodde det på att jag var lite nervös och/eller på det

komplexa ämnets natur. Eftersom min frågeställning är lite känslig och kanske i företagens

ögon rent utav ”snokande” ville de ha mer information och bad mig via mail skicka

information om min studie, samt vilken typ av frågor jag ville ställa. Vilka konsekvenser kan

då uppstå p g a att intervjupersonerna får frågorna i förväg? Enligt mig kan det få både

positiva och negativa konsekvenser. Det positiva torde ligga i att intervjupersonen hinner bli

förberedd på frågorna och hinner tänka igenom svaren samt eventuellt samla in information

                                                          
11 Sjöberg, 1999s. 169
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som behövs för att kunna ge svar på frågorna. Negativt kan vara att intervjupersonen

exempelvis bestämmer sig för ett strikt- och reserverat förhållningssätt med reserverade svar

och mindre spontanitet. Negativt kan även vara att interaktionen vid intervjusituationen får en

mindre relevans då intervjupersonen i förväg har bestämt sig för hur denne skall svara.

I enighet med Holme & Solvangs etikresonemang, där de hävdar att forskaren  skall skydda

psykisk och fysisk integritet hos den som bidrar med information, vilket innebär att

tystnadsplikten skall följas strikt12, har jag valt att inte använda några namn eller titlar på dem

som har bidragit med värdefull information till denna undersökning.

Det kan vara värt att reflektera över att jag inte har särskilt stor erfarenhet som intervjuare.

Detta kan få konsekvenser som t ex att man kanske inte är tillräckligt lyhörd eller fångar upp

allt som sägs, vilket i sin tur kan innebära att man missar att spinna vidare på vissa

resonemang.

Den första intervjun gjordes med ett företag i Malmö. Intervjun gjordes i vad jag uppfattade

som deras konferenslokal. Vid denna intervju användes ingen bandspelare utan istället fick

jag anteckna stolpar kring diskussionen. Det faktum att bandspelare inte sågs önskvärt samt

min knappa rutin som intervjuare, medförde att jag inte lyckades med att ställa tillräckligt

många följdfrågor för att jag skulle vara helt nöjd med min insats. Fördelen med att använda

bandspelare är att man kan koncentrera sig helt på att lyssna och reflektera över det som sägs,

vilket i den här intervjun inte blev fallet då jag fick ägna en viss del av koncentrationen till att

memorera och anteckna det viktigaste som sades.

De övriga fem intervjuerna spelades in med bandspelare, vilket gjorde att jag i de här

intervjuerna kunde reflektera mer över vad som sades och därmed blev jag mer aktiv och

ställde fler följdfrågor. Trost, hävdar i sin bok: Kvalitativa intervjuer, att bandspelaren kan

vara ett störningsmoment och att den kan göra intervjupersonen hämmad och besvärad13.

Detta problem upplevde dock aldrig jag, då mina intervjupersoner verkade trygga och

bekväma i intervjusituationerna. Själv kände jag mig mer och mer bekväm och van vid

intervjusituationen och det ledde till att resultatet följde ungefär samma riktning. Intervjuernas

längd varierade mellan 1-1.5 timme.

                                                          
12 Holme & Solvang, 1997s. 32
13  Trost, 1993s. 29
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3. KOMPETENS

Eftersom min undersökning går ut på att studera hur chefsrekryterare bedömer och urskiljer

kandidater och vilka kriterier de använder, hävdar jag att bedömningen i mångt och mycket

handlar om kompetenser av olika slag. Vid alla anställningar strävar man efter medarbetare

med en hög eller bred kompetens som kan lösa uppgifterna på ett bra sätt och detta gäller inte

minst vid rekrytering av chefer då man strävar efter en person som kan leda företaget med bra

resultat. Dessutom talas det ofta om social kompetens och mycket ofta förekommande finns

detta begrepp med i platsannonser utan någon vidare förklaring av innebörden.

Med detta kapitel har jag intentionen att klargöra vad som menas med begreppet kompetens,

dess framväxt och relevans. Därefter skall jag belysa begreppet social kompetens, ett begrepp

som ofta nämns men som inte har någon enhetlig innebörd. Jag skall med hjälp av Herlitz

förklaring och definition belysa den problematik som kan uppstå vid användandet av

begreppet.

3.1 Begreppet kompetens och dess innebörder

 Termen kompetens brukar i ordböckerna förklaras med orden skicklighet, duglighet, men

också behörighet och erforderliga kvalifikationer. Ordet kommer ursprungligen från det

latinska ordet competencia, som betyder överensstämmelse. Kompetens har ofta använts för

att förklara att någon är behörig och har tillräckliga kvalifikationer men när begreppet nu

används allt mer inom företagsvärlden syftar det snarare till att förklara förmågan att klara av

en väsentlig uppgift14.

Kompetens blir således en fråga om förmåga, men hur bedömer man förmåga och vad innebär

det ordet? Keen, hävdar att kompetens blir en fråga om förmågan att klara av en situation, att

handla och att se framåt och se konsekvenserna av vad man gör. Keen använder sig av handen

som ett exempel på att förklara kompetens, där de olika fingrarna utgör de komponenter som

tillsammans skapar kompetens dvs färdigheter, kunskaper, erfarenheter, kontakter och

värderingar. Förutom dessa komponenter krävs det en samordning mellan dessa och en energi

                                                          
14 Keen, 1993s. 3
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för att utföra en handling och dessutom en uppbackning och uppmuntran i form av

handledning och ledarskap för att motivera handlingen och utnyttjandet av kompetensen15.

Kompetens är något som kan finnas på olika nivåer och specifikt individnivå, gruppnivå och

organisationsnivå. En gruppkompetens konstrueras utifrån gemensamma värderingar,

komplementära kunskaper, färdigheter, erfarenheter och kontakter16.

Ellström, har ett något annorlunda perspektiv på kompetensbegreppet, då denne hävdar att de

flesta definitionerna på kompetens implicit bygger på ett anpassningsperspektiv där individen

skall anpassa sig till att på ett effektivt sätt utföra vissa givna uppgifter. Ellström, poängterar

vikten av att komplettera kompetensbegreppet till att inte bara gälla individens förmåga och

anpassning till att lösa givna uppgifter utan att man även bör betrakta kompetens från ett

utvecklingsperspektiv. Med detta menar Ellström att individen själv i högre eller lägre grad

kan påverka och förändra sina arbets- och livsvillkor utifrån det rådande handlingsutrymmet

eller frihetsgraderna som finns i relation till den aktuella uppgiften/arbetet17.

Anttila gör i sin bok: Kompetensförsörjning, en distinktion mellan funktionell- och formell

kompetens, där den första åsyftar en informell skicklighet medan den andre åsyftar behörighet

och en absolut sådan – antingen har man behörighet eller har man det inte18. Detta kan

jämföras med Ellströms mer utförliga definition av begreppet: yrkeskunnande som

tillsammans med begreppsparet: kompetens och kvalifikationer kan delas upp i fem olika

betydelser. 1. Yrkeskunnande som formell kompetens, den kompetens som  förvärvats genom

formell utbildning och som kan dokumenteras med betyg etc. 2. Yrkeskunnande som reell

kompetens, den faktiska kompetens som individen besitter och som potentiellt kan utnyttjas

för att lösa ett arbete eller en uppgift. 3. Yrkeskunnande som utnyttjad kompetens, den

kompetens som individen besitter och som kommer till användning i arbetet.

4. Yrkeskunnande som den kompetens som, i någon mening verkligen krävs för att utföra

arbetet på ett framgångsrikt sätt. 5. Yrkeskunnande som den kompetens som formellt eller

informellt efterfrågas för ett visst arbete 19. Kompetens och yrkeskunnande kan således ha

mångtydig innebörd och således måste chefsrekryteringskonsulterna försöka kartlägga det

yrkeskunnande dvs den kompetens som verkligen krävs för att utföra arbetet på ett

                                                          
15 Keen, 1993s.3ff
16 Keen, 1993s. 12
17 Ellström, 1992s. 27f
18 Anttila, 1999s. 49
19 Ellström, 1992s. 37f
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framgångsrikt sätt och samtidigt bedöma den för jobbet sökandes reella kompetens för att se

om den motsvarar de krav som bedömts nödvändiga för ett effektivt utfört arbete.

Resonemanget ovan, är för den här studien centralt och mycket intressant då jag i uppsatsen

har utgått från vilka kompetenser och erfarenheter som eftersträvas och bedöms vid

chefsrekrytering. Jag återkommer till Ellströms definitioner av yrkesskunnande och

kompetens vid analyserandet av min empiri.

Jay Hall, har skrivit mycket om kompetens och specifikt kring hur och varför det är viktigt att

tillvarata kompetens. Hall utgår från att människan har såväl önskan som förmågan att utföra

ett bra arbete men att det krävs en stimulerande miljö för att kompetensen skall komma till

uttryck20. Hall, ser människans kompetens, som den allmänt förekommande och unikt

mänskliga förmågan att göra vad som behöver göras och det viktigaste för att denna

kompetens och förmåga skall komma i uttryck är att den uppmuntras och värdesätts på rätt

sätt av chefer, företagare, lärare, ledare etc så att den blir det som definierar våra

gemensamma erfarenheter21.

Varför har det då blivit i den grad viktigt att fokusera på kompetens? Svaret enligt Hall, är att

om man tillvaratar individens kompetens kan man få den enskildes kapacitet att blomstra och

komma till fullt uttryck. Det handlar om att tillvarata en latent potential som alla individer har.

Hall menar att en intensiv forskning visar att kompetens finns i överflöd och om den sköts och

tillvaratas på rätt sätt kan den bli den dominerande egenskapen i våra institutioner och företag

och öka såväl vår produktivitet som hälsa22.

3.2 Social kompetens

Social kompetens är ett begrepp som för några år sedan blev en modefluga i samhället och

framför allt i arbetslivssammanhang, men idag verkar begreppet redan börja bli utbränt trots

att det inte finns någon allmänt vedertagen innebörd. Inte minst när jag själv har läst

platsannonser har begreppet förekommit. Eftersom den här uppsatsen handlar om
                                                          
20 Hall, 1990s. 9
21 Hall, 1990s. 16
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chefsrekrytering och vilka egenskaper och kompetenser som efterfrågas och bedöms är det

högst relevant att försöka ge en definition på detta mycket använda men ändå något vaga

begrepp.

Social kompetens kommer ursprungligen från USA men till svenska förhållanden brukar det

översättas med den märk väl engelska termen: ADL-träning, Activities of Daily Living. ADL,

syftar till den träning som brukar ges till bl a utvecklingsstörda för att de i grundligaste mån

skall klara sig själva i livet genom triviala saker som toalettbesök, matlagning och bädda etc.

Herlitz hävdar att vid sökning av ordet social kompetens i en elektronisk bokhandel på

internet, handlar 80 % av träffarna om just ADL-träning av utvecklingsstörda. Herlitz menar

att man utifrån detta måste försöka hitta en annan någorlunda lämplig och någorlunda allmänt

vedertagen betydelse för begreppet social kompetens. Detta särskilt med tanke på att det

ganska nyligen i Sverige gjordes en studie i rekrytering, där man intervjuade ett stort antal

platschefer. 97 % av platscheferna svarade att social kompetens var mycket viktigt och då

syftade de troligtvis inte till begreppets ursprungliga betydelse23.

Att använda begreppet är uppenbarligen inte helt problemfritt enligt mig och det verkar som

om vi inte riktigt vet vad vi pratar om när vi använder begreppet. Herlitz, kommer med ett

enligt mitt tycke gediget förslag på definition och förklaring av begreppet som denne anser

specifikt höra ihop med arbetsplatser i samtiden. Detta är verkligt intressant i den här studien

och därav har jag valt att hänvisa till just Herlitz.

För det första poängterar Herlitz att de definitioner som finns av social kompetens är

ofullständiga och att man skulle kunna använda begreppet klok istället för social kompetens

då det troligtvis är det man ofta menar med social kompetens. Herlitz innebörd för klok

innebär att en klok person lever i sitt liv eller har levt i sitt liv dvs en person som har gjort

något av sina iakttagelser och erfarenheter både emotionellt och intellektuellt. Men framförallt

att man har lärt sig att använda sig av sina registrerade och reflekterade erfarenheter i mötet

med en ny människa eller ny situation. Beskrivningen av klok är dock inte tillräcklig för att

definiera social kompetens utan Herlitz definition av social kompetens består av flera andra

begrepp, (vilka jag avsiktligt måste korta ned utan redogörelse och förklaringar då hela

Herlitz bok syftar till att definiera och förklara social kompetens) vilka är:

                                                                                                                                                                                    
22 Ibid.
23 Herlitz, 2001s. 5ff
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kommunikationsförmåga, samarbetsförmåga, förmåga att hantera konflikter, hur man

uppträder i olika situationer, empati, lojalitet, ärlighet, förmåga att inspirera andra,

problemlösningsförmåga, förmåga att möta förändringar, ansvar och emotionell intelligens.

Dessutom påpekar Herlitz vikten av att se social kompetens som till viss del tids- och

platsbunden24.

Ska man vara kritisk mot Herlitz är det enligt mig framförallt för att han bygger in begreppet

emotionell intelligens som en beståndsdel i social kompetens. Detta då emotionell intelligens i

likhet med social kompetens också är ett begrepp som inte direkt har någon klart allmänt

vedertagen betydelse. Till Herlitz försvar skall dock tilläggas att denne gör en definition och

förklaring av även detta begrepp.

Jag hoppas i vart fall att jag har lyckats bringa någon klarhet över begreppet social kompetens

för läsaren. En sak kan dock konstateras med bestämdhet och det är att begreppet är elastiskt,

vagt och innehållsrikt, vilket inte gör det problemfritt att använda begreppet och det återstå att

se om mina kommande intervjupersoner använder begreppet och i sådana fall vad de menar

med det.

Det torde således vara mycket viktigt för chefsrekryteraren att ta reda på exakt vad

uppdragsgivaren syftar med social kompetens om nu denne använder detta begrepp. Vidare

torde det även vara mycket viktigt för de som jobbar med chefsurval att ta reda på de olika

sökandes syn på och värderingar kring ledarskap och kompetens, då tillvaratagande av

kompetens och kompetensfrämjande klimat antas vara mycket viktigt för ett företags

framgång. Det återstår att se hur chefsrekryteringsföretagen bedömer och behandlar

svårigheterna kring kompetens, vilket redogörs senare i resultatdelen.

                                                          
24 Herlitz, 2001s. 14ff
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4. LEDARSKAP

I detta kapitel görs en kortfattad redogörelse för de teorier om ledarskap och ledarskapsstilar,

vilket är högst relevant för att få en teoretisk bild av fenomenet innan jag presenterar

chefsrekryterarnas syn på ledarskap och ledaregenskaper i min resultatdel. Här kommer jag

först att kort gå igenom olika sorters ledarskapsstilar. Därefter följer ett resonemang om

ledarskapsteorier och ledaregenskaper där fokusering sker på egenskapsteorier och situationell

ledarskapsteori. Det finns en ansenlig mängd litteratur på området och ledarskap är ett ämne

som ofta är mer komplext än vad man tror vid första anblicken. Detta kapitel syftar till att

belysa en del faktorer som påverkar ledarskap och val av ledarskapsstilar samt vilka

personliga egenskaper som antas ha ett visst samband med ledarskap.

4.1 Ledarskapsstilar

Frågan huruvida ett ledarskap skall vara auktoritärt, demokratiskt eller om man bör finna en

diplomatisk gyllene mellanväg är en långt tillbaka debatterad fråga men ständigt lika aktuell.

Det finns en oändlig mängd etiketter på olika ledarskapsstilar och jag avser att kortfattat gå

igenom en del av dessa. Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att det handlar om vad en

ledare skall göra och hur en ledare skall vara men dessa är dock betydligt svårare att skilja åt

när man studerar dem. Jag har avsiktligt försökt att fokusera mer på ledaren och de

värderingar som de olika ledarskapsstilarna bygger på än generellt ledarskap och management

som mer syftar till effektivitet och företagsekonomins domäner.

Jag vill upplysa om att jag använder begreppet ledare här och inte chef och detta gör jag

därför att chef och chefskap ofta betraktas som ett formellt begrepp för att ange och utpeka en

person som har en chefsbefattning med ett antal underställda. Ledarskap, är däremot snarare

att betrakta som ett socialpsykologiskt begrepp som syftar till den grad av inflytande som en

individ verkligen utövar på andra25.

                                                          
25 Tollgerdt-Andersson, 1989s. 17
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Viktigt att påpeka är att ledarskapsstilen kan påverkas av flera faktorer inte minst av

företagets kultur, struktur och dess cykel och t ex att en platt organisation bör ha en annan

ledarstil än en hierarkisk organisation26. Jag avser dock inte i den här litteraturgenomgången

att närmare studera vilka yttre faktorer som påverkar vilket ledarskap och ledarskapsstilar som

man bör använda, utan snarare vilka ledarskapsstilar som finns och vilka egenskaper en bra

ledare bör ha.

Den traditionella och stereotypa indelningen av ledarskapsstilar brukar delas upp i följande:

Den auktoritäre ledaren, delar ut order, kommenderar, styr och avbryter. Maktdistinktionen är

uppenbar och de anställda blir undergivna. Den klassiska låt-gå-ledaren, är i det närmaste

motsatsen då denna ledare överlåter allt ansvar till individen och gruppen. Ledaren ger

information på förfrågan och frånvaron av ledare leder snart till ett kaotiskt tillstånd. Emellan

dessa två typer av ledarstilar kan man placera den demokratiske ledaren, vilken samverkar

med gruppmedlemmarna och uppmuntrar till initiativ och gemensamt beslutande av

aktiviteterna. En demokratisk ledare delar med sig av kunskap och information och gruppen

bör bli samarbetsvillig och entusiastisk27.

Vid sidan av de ovan nämnda ledarstilarna finns Human relations-inspirerat ledarskap som

fokuserar på att se värdet hos medarbetaren. Arbetslust och trivsel beror mer på omgivningen

än på betalningen enligt detta perspektiv. Gruppnormer och klimat har stor betydelse för

arbetstakt och prestationer och detta strävar man efter att tillvarata vid ett Human relations-

beaktat ledarskap. Denna tradition kan sägas ha kommit som en motpol till Taylor’s:

Scientific Management-teori, där ledarskapet bygger på att man skall instruera varje arbetare

hur de ska agera för att utföra arbetet på mest effektiva sätt och där lönen helt styrs av

prestationen28.

Synen på ledarskap och värderingarna på medarbetaren har svängt den senare delen av 1900-

talet, då man tidigare mer var inriktad på att styra människor och tvinga och locka människor

mot belöning, till att idag mer handla om att engagera, uppmuntra till kreativitet och låta

individen utvecklas genom att ta ansvar och lösa problem etc29.  Undersökningar från de

                                                          
26 Lundén, 2001s. 28
27  Christerson, 1997s. 61
28  Ibid.
29 Christerson, 1997s. 62
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senare åren visar att de anställda just vill ha möjligheten att styra och påverka sitt egna arbete

samt en bra stämning på arbetsplatsen. En bra lön är givetvis också av stor betydelse men inte

av så stor betydelse som man kanske förutsätter30.

4.2  Ledarskapsteorier och ledaregenskaper

Ledarskapsteorier kan delas in i vetenskapliga och spontana ledarskapsteorier. Precis som det

låter bygger de vetenskapliga teorierna på empiri och teori, dvs vetenskaplig grund. De

spontana eller naiva ledarskapsteorierna har inget vetenskapligt värde i sig men är ändå av

relevans då de bygger på människors spontana teorier om ledarskap. Tollgerdt-Andersson

hävdar att vi i mycket hög grad använder oss av spontana ledarskapsteorier då vi gör

ledarbedömning31.

4.2.1 vetenskapliga ledarskapsteorier

Till de vetenskapliga ledarskapsteorierna hör bl a egenskapsbaserade teorier. Även om

ledarskap sedan länge har skildrats och förklarats som en grupprocess har ändå teorier som

baseras på personlighetsegenskaper hos ledaren haft stort inflytande. Idag är det endast ett

fåtal som betraktar den egenskapsteori där man ser ledarskap som en funktion enbart av

personligheten men däremot är det många som ser egenskaper och beteenden som en av flera

aspekter bakom ledarskap. En annan egenskapsteori har försökt framhäva att det finns ett visst

grundläggande personlighetsmönster hos varje framgångsrik ledare men mot denna teori har

kritikerna varit många och hårda. Bl a har kritikerna hävdat att det inte finns några specifika

egenskaper som präglar alla slag av framgång i en ledarroll och att ledarskap påverkas mer av

situation och uppgiftens karaktär än av personligheten32.

Vad gäller ledaregenskaper, finns det dock ett samband mellan egenskaper och beteenden

som har vissa samband med ledarskap. Exempel på samband: är ledarförmåga och generell

intelligens som visar sig ganska starkt och ofta är ledare något mer intelligenta än icke ledare.
                                                          
30 Lundén, 2001s. 52
31 Tollgerdt-Andersson, 1989s. 20
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Detta skall dock inte övertolkas som att alla intelligenta blir bra ledare då en alltför stor

skillnad mellan ledare och ledda oftast får negativa konsekvenser och intelligens är absolut

ingen garanti för bra ledarskap. Däremot är intelligens den personlighetsegenskap som har

korrelerat starkast med ledarskap. Vidare har kreativitet, visat sig ha vissa samband med

framgångsrikt ledarskap men i vilken utsträckning beror på givetvis flera faktorer bl a

företagskulturen. Självförtroende, är en annan viktig egenskap som visat starkt samband, då

det är nödvändigt att tro på sig själv för att våga fatta beslut, ta risker och ta ansvar33.

Vidare har man funnit samband mellan personlig integration och anpassningsförmåga.

Studier visar att effektiva ledare iakttar sina medarbetare och anpassar sig till deras krav och

förväntningar. Den dominanta personligheten har visat sig vara mer frekvent förekommande

vid ledarskap än icke dominerande individer. Slutligen bland dessa ledaregenskapsteorier kan

nämnas att egenskaper som interpersonell sensitivitet (lyhördhet för behov, mål och förmåga

till att försöka skapa förståelse och stöd), social förmåga och god verbal förmåga  anses också

vara viktiga egenskaper som har visat sig ha samband med ledarskap. Den generella kritiken

mot alla de ovan genomgångna egenskapsbaserade teorierna är att de är för begränsade för att

förklara vem som blir ledare och vem som skulle komma att lyckas i den rollen34.

Efterföljarteorin, har utgångspunkten i att ledarskap är ett socialt fenomen som är särskilt

intimt knutet till närmiljön. Ledaren måste accepteras av gruppen och detta underlättas om

han är socialt kompetent och besitter personlig makt i förhållande till gruppen. Gränsen

mellan ledare och medarbetare är flytande med betydelsen att ibland är ledaren efterföljare till

gruppen och tvärtom35.

Situationsteorin, innebär att varje unik situation kräver sin unika form av ledning och att

ledarskapet ständigt måste ta hänsyn till både den inre och yttre situationen. Med situation

menar denna teori att ledarskapet måste anpassas till arbetsuppgiftens utseende och

svårighetsgrad (inre situation) samt omgivning, konkurrens och företagets situation etc (yttre

situation)36.

                                                                                                                                                                                    
32 Tollgerdt-Andersson, 1989s. 22f
33 Tollgerdt-Andersson, 1989s. 24f
34 Tollgerdt-Andersson, 1989s. 25ff
35 Tollgerdt-Andersson, 1989s. 27f
36 Tollgerdt-Andersson, 1989s. 28
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Interaktionsteorin, är egentligen ingen enhetlig teori utan snarare en samling av olika

interaktionsfokuserade ledarskapsteorier. Denna grupp av teorier har under de senaste åren

fått många anhängare. Gemensamt för dessa teorier är att de tar hänsyn till specifika

mikrosituationer som t ex en avdelning inom ett företag och en överordnad makronivå

exempelvis organisationskultur. Denna teorigrupp anses dynamisk då den tar hänsyn till både

ledarens personlighet och gruppens/medarbetarnas attityder, egenskaper, behov och

förväntningar samt även gruppens interpersonella struktur37.

4.2.2 spontana ledarskapsteorier

Som tidigare nämnts baseras spontana ledarskapsteorier på subjektiva värderingar och

intuition till skillnad från de vetenskapliga ledarskapsteorierna som bygger på forskning.

Trots detta kan det vara farligt att förringa de spontana teorierna då dessa kan ha en ganska

stor betydelse vid personbedömning vid ledarrekrytering. Detta då det är väldigt svårt för att

inte säga omöjligt att ta bort ens egna värderingar vid en bedömning av en individ och

dessutom är ledarskap en interpersonell process och därför bör man ta hänsyn till de

inblandades privata spontana teorier38.

Tollgerdt-Andersson, hävdar att om det bestämt fanns specifika ledaregenskaper som kunde

mätas med test eller intervjuer skulle chefsrekrytering vara en enkel process, vilket det inte är

i realiteten då det är många faktorer som inverkar. Däremot verkar det finnas en vanlig

uppfattning att det finns vissa egenskaper och beteenden som hör ihop med effektivt

ledarskap39 och det är dessa som kortfattat ska behandlas nedan.

När det gäller spontana ledarskapsteorier finns det ingen direkt forskning kring dessa men

däremot finns det oftast en stor mängd populärvetenskaplig ledarskapslitteratur som behandlar

ledarskap och vanliga åsikter kring hur en chef skall vara bl a: Chefen skall kunna leda

personal, vara flexibel, utåtriktad, besitta intellektuell kapacitet, ha hög stresstolerans, kunna

samarbeta, hög energinivå, ha analytisk förmåga samt vara positiv. De nya kraven på ledaren

                                                                                                                                                                                    

37 Tollgerdt-Andersson, 1989s. 30
38 Tollgerdt-Andersson, 1989s. 41

39 Tollgerdt-Andersson, 1989s. 41f
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leder denne ifrån förvaltandet till att mer entusiasmera och skapa visioner. Vidare kan en

ledare vara maktorienterad, socialt orienterad eller resultatorienterad. Dessa spontana teorier

brukar hävda att framgångsrika ledare ofta är extremt resultatorienterade dock får inte

tonvikten på det sociala bli för liten. Enbart maktorienterade ledare riskerar att ignorera

interaktionen och relationerna, vilket kan leda till att man inte lyckas engagera medarbetarna

och därmed riskeras ett mindre lyckat resultat40.

Attributionsteori och ledarskap, attributionsteorin är en socialpsykologisk teori, där man

studerar problem som är förknippade med de sunt förnuftsmässiga föreställningar som vi har

om andras beteende och vårt egna beteende och de tolkningar vi gör utifrån dessa. Meningen

med att använda attributionsteorin är att beskriva hur genomsnittsindividen förklarar

händelser utifrån en eller flera orsaker. Vi kan t ex använda oss av tur, otur, intelligens,

ledarskapsförmåga, koncentration etc för att förklara framgång eller misslyckanden41.

Anledningen till att en aspekt av denna teori får utrymme här i genomgången av de spontana

ledarskapsteorierna är att den antas ha stor betydelse vid en bedömning av en individs

ledarskapsförmåga. Det finns en sannolikhet att intervjuaren vid en chefsrekrytering utifrån

sina förklaringar av den sökandes tidigare framgångar och misslyckanden i viktiga uppgifter

till viss del styr hur lämplig han eller hon bedöms vara för den framtida befattningen42.

                                                          
40 Tollgerdt-Andersson, 1989s. 42
41 Tollgerdt-Andersson, 1989s. 44
42 Tollgerdt-Andersson, 1989s. 44f
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5. FÖRETAGEN I UNDERSÖKNINGEN

5.1 Kort presentation av företagen i undersökningen

Nedan följer en kort presentation av de företag som jag har baserat min undersökning på.

Introduktionen av företagen är avsiktligt kortfattad då jag inte avser att göra någon

utvärdering av de enskilda företagen utan snarare är ute efter att i analysen finna likheter och

olikheter i deras metoder och kriterier när de bedömer kandidater.

Critera AB

Critera AB är ett sökföretag (sk Executive Search-företag), som är inriktat på specialist- och

ledningsgruppsbefattningar främst i Sverige och Danmark men genom nätverk av oberoende

partners kan Critera utföra uppdrag i hela Europa. Critera bildades 1987 och är en fortsättning

på ett psykologföretag som grundades 1973. Critera utför uppdrag inom alla branscher till

både mindre privata företag och stora internationella koncerner. Criteras konsulter har egen

mångårig erfarenhet från chefsroller.

Dufwa Ledarskap AB

Dufwa Ledarskap, är specialiserat på ledarskapsutveckling och chefsrekrytering samt

annonsrekrytering främst i Sverige men även i övriga Skandinavien. Kärnan i Dufwa

Ledarskaps verksamhet ligger i personbedömning. Dufwa Ledarskap bildades 1992 och har ca

40 anställda. Konsulterna har en bred bakgrund och kompetens inom områden som t ex

företagsledning, beteendevetenskap, psykologi, militära erfarenheter, ekonomi och personal-

och organisationsfrågor.

Mercuri Urval

Mercuri Urval, är ett multinationellt företag med bl a sju kontor i Sverige. Totalt finns

Mercuri Urval i 21 länder. I Sverige finns ca 100 konsulter med en bred erfarenhet och

kompetens som sträcker sig över alla branscher. Det ursprungliga Mercuri-institutet

grundades 1967 och sedan dess har man utvecklat verksamheten i två grenar. Mercuri

International och Mercuri Urval. Mercuri Urval är specialiserade på rekrytering,

ledarutveckling samt strategisk utveckling av personal och organisation.
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Neuhauser & Falck

Neuhauser & Falk är ett sökföretag som är specialiserat på ledarrekrytering främst i

Stockholm- och Skåneregionen men även i övriga Sverige. Företaget grundades 1981 och

finns idag i Stockholm, Malmö och Lund. Neuhauser & Falck har fem konsulter med en

mycket lång, bred och gedigen erfarenhet och kompetens från ledande befattningar.

Neuhauser & Falck är inriktade mot rekrytering av styrelseledamöter, chefer med totalt

ansvar samt ”tunga” funktionschefer och specialister.

Sale Search

Sale Search är ett sökföretag som har nischat sig mot rekrytering av sälj- och

marknadsbefattningar inom norden. Sale Search bildades 1996 för att just kunna erbjuda

tjänsten att söka efter och att rekrytera kvalificerade säljare och säljchefer inom alla

branscher. Idag finns Sale Search i hela Skandinavien. Sale Searchs konsulter och researchers,

har en bred och mångårig erfarenhet och kompetens från säljbranschen och säljledande

positioner med en bredd över de flesta branscher.

Sims AB

Sims AB är ett företag som nischat sig inom chefsförsörjning. Sims är specialiserat på

rekrytering och utveckling av ledare, specialister och andra nyckelpersoner. Sims grundades

1981 och är idag etablerat med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Ronneby. Sims har

20 medarbetare varav tio är konsulter. Sims, alla konsulter har egen erfarenhet från ledande

positioner utifrån ett mycket brett spektrum bl a tjänstesektorn, grundare av

bemanningsföretag, tekniker och psykologer etc, vilket utgör en gedigen och bred kompetens.
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6. RESULTAT

6.1 Analys av uppdragsgivarens organisation och aktuell befattning

Inledningsvis vill jag försöka hjälpa läsaren genom att klargöra vissa termer. Jag använder

mig av termerna eller uttrycken konsult, konsultföretagen, chefsrekryteringskonsult eller mina

intervjupersoner, när jag avser de personer jag har intervjuat dvs de personer som jobbar med

chefsrekrytering. Jag varierar mig av dessa tre termer eller uttryck för att inte bli för monoton.

Detta poängteras därför att jag har försökt att vara tydlig och för att undvika missförstånd då

de som arbetar med chefsrekrytering själva intervjuar kandidaten och berättar om deras

intervjupersoner. För de som ingår i ett chefsurval dvs söker ett chefsjobb, använder jag

termerna sökande och kandidat. Med termerna uppdragsgivare eller kundföretag avses

företaget som har anlitat chefsrekryteringsföretaget.

Viktigt att tillägga här är att jag har placerat ett avsnitt som belyser urvalsmetoder utifrån

litteraturen om rekrytering och urval som bilaga till denna uppsats. Denna kan användas som

jämförande material gentemot de urvalsmetoder och de resonemang mina intervjupersoner för

kring deras urvalsmetoder som tas upp här i resultatdelen. Detta har gjorts p g a utrymmesskäl

och då urvalsmetoder utgör en underfråga i denna studie. Det är bedömningsfaktorerna som

står i fokus.

Samtliga intervjuade konsulter i min undersökning betonar den mycket viktiga och initiala

förstudien och analysen av uppdragsgivarens organisation, verksamhet och den aktuella

befattningen. Detta inledande skede går ut på att konsultföretaget samlar in en omfattande och

ingående information för att få en förståelse för uppdragsgivarens organisation och

verksamhet. Detta är nödvändigt för att kunna förstå vilka krav som ställs på den som skall

anställas och vilka förutsättningar som råder när man skall börja sökandet efter lämpliga

kandidater.  Alla intervjuade konsulter gör intervjuer med flera personer under analysarbetet

och kartläggningen av uppdragsgivaren. Vanligast är att man träffar VD-n, övriga i

ledningsgruppen, medarbetare som skall arbeta nära den nyanställde. Ett företag betonar

bestämt att ”vi intervjuar alltid några personer som skall arbeta under den aktuella

befattningen för att ta reda på vilken typ av person de vill ha. Vi intervjuar så många
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relevanta personer möjligt som har nära kontakt med befattningen för att ta reda på så

mycket som möjligt.”    

I denna analys av kundföretaget är alla konsulter ense om att man måste få kunskap om

företagets verksamhetsmål, resultatrapporter och årsredovisningar, företagskulturen, visioner,

organisationens funktioner, företagets behov och var i företagscykeln företaget befinner sig

och var det vill befinna sig om några år, eller som en konsult uttrycker det: ” här är vi i dag,

där är ni i framtiden och det här är historia, så här uppfattar vi marknaden ni verkar i , så

här uppfattar vi produkten och så här uppfattar vi personen som skall arbeta som … och

vilken typ av människa vi ska ha”.

Då mina intervjupersoner genomgående använde begreppet företagskultur bad jag dem

definiera vad de syftade med begreppet och betydelserna blev i stort sett samma från de olika

intervjupersonerna. Med begreppet syftar de på företagets mål, visioner, värderingar som

delas gemensamt inom organisationen, hur de som arbetar inom organisationen ser på

arbetsplatsen, attityder, stil, policy och jargong. Utifrån all information om företagskultur,

visioner, mål, cykler etc formas en uppdragsbeskrivning, befattningsbeskrivning och intimt

kopplat till den en kravprofil.

6.2 Kravprofil, befattningsbeskrivning och uppdragsbeskrivning

Jag har här valt att använda termen kravprofil men i litteraturen förekommer även  termerna

sökprofil och kravspecifikation. Alla mina undersökta konsultföretag gör således intervjuer

med ledningsgruppen och andra eventuella nyckelpersoner. Framförallt är det intervjun med

den nyckelperson som redan sitter på den aktuella posten (förutsatt att det finns en befintlig

sådan) som ligger till grund för kravprofilen. Konsulterna poängterar vikten av att inför just

befattningsbeskrivningen och kravprofilen fokusera på den nyckelperson som har erfarenhet

av just den posten och detta för att få så detaljerad information som möjligt om

arbetsuppgifterna. ”Vi gör även role models-intervjuer där vi om vi ska ha en försäljningschef

och det finns en försäljningschef idag intervjuar honom om exakt vad befattningen innebär.

Ofta är det ju VD-n vi har kontakt med eller HR-chefen som vi har kontakt med och de vet

kanske inte exakt vad den innebär”.
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Alla konsulter är också eniga om att det inte bara är viktigt att titta på vilka arbetsuppgifter

som har ingått och vad befattningen har inneburit utan kanske snarare än mer viktigt att

studera vad befattningen kommer att innebära i framtiden och vilka arbetsuppgifterna är nu

och om några år. ” Vi anställer ju i futurum och inte i det som har varit och därför måste man

ta reda på vilka förändringar som kan ske och vad det får för konsekvenser för befattningen”.

En annan  intervjuperson uttrycker: ”Vi påbörjar inte ett jobb förrän kunden har bestämt sig

för var den skall vara inom t ex ett år eftersom det är helt avgörande för ledarskapet och

befattningen det gäller”.

Just framtidsplaner är ett av de största problemen som kan uppstå i samband med externt

konsulterad rekrytering, då uppdragsgivaren inte uppger all information angående framtiden

eller inte vet vad som kommer att ske p g a dagens snabba förändringar i form av

nedläggningar i samband med förflyttning av verksamhet och fusioner etc. En konsult

uttrycker sig: ” Det händer faktiskt ganska ofta att uppdragsgivaren håller inne på

information. Företaget kanske har en planerad omorganisation som inte avslöjas och då gör

vi vår profil utifrån den profil vi har gjort och sen stämmer inte den med det framtida och

detta händer ofta då företag  växer. Ibland när företaget växer så kanske det leder till fler

avdelningschefer och en mer hierarkisk organisation till skillnad från den kravprofil vi har

jobbat med och då matchar inte våra framtagna kandidater och då måste processen börja

om..

Kravprofilen bygger således på den information man har fått via intervjuer om

arbetsuppgifterna som tillhör den aktuella befattningen. Alla de företag som jag har studerat

är ense om att man kan dela upp kravprofilen i två delar - en hård och en mjuk del. Den hårda

delen är egentligen själva kravprofilen och den mjuka delen en personlighetsprofil, men

konsulterna inkluderar båda delarna under termen kravprofil. Kravprofilen innehåller formella

data och klassas som skall-data medan den mjuka datan som är kopplad till personligheten

mer ses som bör- eller önske-data

Vid diskussionen kring kravprofilen får jag samma svar av alla intervjuade, nämligen att

kravprofilen innehåller data som akademisk examen och arbetslivserfarenhet. Vad gäller

personlighetsprofilen råder däremot delade meningar: ”  den personliga datan är mer

önskemål från ledning och personal dvs ett lite bredare spektrum” medan en konsult bestämt

hävdar ” personlighetsprofilen ska passa bransch- och företagskulturen – detta är mycket



30

viktigt eftersom ledarskapet kan misslyckas helt om man inte stämmer överens med kulturen”.

Vad gäller begreppet företagskultur, syftade framförallt alla konsulterna på de värderingar

som delas gemensamt inom organisationen, hur de ser på arbetsplatsen, vilken attityd och

jargong som råder. Hur kravprofilen ser ut och vad som betonas i den både vad gäller skall-

krav och bör-krav beror således på vad man kommer fram till i analysen av kundföretaget

angående dess kultur, mål, historia, utveckling, cykler etc. Eftersom det är många faktorer

som inverkar på kravprofilen blir dessa mer eller mindre unika. En konsult uttrycker följande:

”Jag tycker att alla uppdrag skiljer sig åt. De kan likna varandra men det är alltid någon

nyans som skiljer sig åt. Man kan aldrig ta alla kandidater från ett uppdrag och flytta dem

över till ett annat uppdrag. Det kan vara samma bransch men att företagen har kommit olika

långt i sin utveckling och då blir det helt olika kravprofiler och därför är varje kravprofil

unik”.

Vid sidan av kravprofilen görs även en uppdragsbeskrivning, vilken även denna härleds ur

den inledande analysen av uppdragsgivarens organisation. Denna uppdragsbeskrivning tjänar

till att beskriva och marknadsföra det sökande företaget inför de sökande kandidaterna. När

alla beskrivningar angående befattningen och organisationen är skrivna måste detta stämmas

av och godkännas av kundföretaget. Detta är mycket viktigt och poängteras av alla

intervjuade. Konsulten stämmer av med kundföretaget för att båda parters perspektiv på

organisationen ska vara kompatibelt. ” Det viktigaste är att stämma av så att vi är överens”

Eller som två andra konsulter belyser: ” När vi är klara med förstudien måste den godkännas

av uppdragsgivaren eftersom det är ju vår roll att sälja in företaget till kandidaten och vi

måste ju kommunicera så att vi får in så rätt information som möjligt för att göra rätt sökning

så klart”.

En godkänd uppdragsbeskrivning leder till kontrakt och därmed startar själva sökprocessen.

6.3 Sökprocessen

Av mina sex utvalda företag, är fyra utav dessa renodlade Executive Search-företag

(headhunting), vilka inte arbetar med annonsering utan enbart med att söka upp kandidater

genom att ta kontakt med dem och erbjuda en ny tjänst. Det första steget konsulten gör är att
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ringa upp den person som verkar intressant och locka honom med erbjudande om att byta

jobb. Finns det något intresse hos personen brukar konsulten stämma av och kontrollera de

övergripande skall-krav som finns i kravprofilen. Stämmer detta överens erbjuds denne att

komma på en första intervju. Givetvis måste personen få betänketid eftersom ett byte av en

ledande position är ett beslut av större mått som måste reflekteras över och detta är en utav

anledningen till att uppdragen i snitt har en längd på två till tre månader bland mina

undersökta företag.

Två utav mina undersökta företag jobbar däremot med sökning av kandidater parallellt med

annonsering av den lediga befattningen. Gemensamt för alla undersökta företag utom ett, är

att man gör en relativt grundlig kartläggning av den bransch tjänsten tillhör för att kartlägga

konkurrentföretag och hur marknaden ser ut för att lokalisera personer som sitter på

motsvarande positioner. Ett utav företagen gör denna kartläggning och identifiering av

intressanta företag och kandidater tillsammans med uppdragsgivaren, då uppdragsgivaren har

djupare branschkännedom och dessutom är den som anställer. Det företag som inte utför lika

stor kartläggning av branschen fokuserar mer på sitt egna nätverk och sin egna databas.

Förutom sina egna databaser, nätverk och kontakter, poängterar majoriteten av

intervjupersonerna också den mycket stora nyttan av tipsare. ”Förutom vår egna databas där

vi får fram toppenkandidater är ju från tipsare. Det kan vara personliga relationer eller

personer som konsulten känner. Skall man tillsätta en viss befattning inom en viss bransch

kan man ringa andra företag inom samma bransch och ofta är det ju kandidater som man

redan har tillsatt och haft kontakt med tidigare som kan tipsa om någon lämplig och då får

man i regel precis rätt”. Samma konsult berättar även att de ibland köper externa register från

Jobline och PAR för att komplettera sina register vid svåra rekryteringsfall.

Det finns därmed flera olika sökvägar som mina undersökta företag använder för att komma

fram till intressanta kandidater. Om de i sin tur är intresserade av den lediga tjänsten kallas de

till en första intervju, vilket innebär det första urvalet och tillika bedömningsdelens domäner.

Antalet sökande eller uppsökta som kallas till intervju varierar dels beroende på vilket

konsultföretag det är, dels på vilka urvalsmetoder de använder men även beroende på hur

kravprofilen ser ut. En intervjuad konsult som arbetar främst med mycket höga

chefsbefattningar brukar söka upp i genomsnitt sju-åtta personer för att göra ett urval och en

bedömning av dessa. Detta kan jämföras med en annan konsult som ofta arbetar med
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specialistledare och mer nischade och smala ledarbefattningar som i regel startar sitt urval

med 10-15 personer och som vid ett extremt uppdrag fick söka ända upp till 50 personer.

Antalet personer som söks upp eller söker till det första urvalet är således väldigt beroende av

hur bred eller smal och nischad kravprofilen är.

Hur lång tid sökprocessen tar beror på kravprofilen och således uppdragets svårighetsgrad

men genomsnittet ligger på ca fem till tio veckor hos de intervjuade företagen.

6.4 Urvalsprocessen och urvalsmetoder

6.4.1 urvalsprocessen

När för tjänsten intressanta personer har lokaliserats och en kontroll av att skall-kraven

överensstämmer, (vilket görs per telefon) kallas kandidaterna till en första intervju. Om man

inte känner till kandidaten sedan tidigare och därmed inte har uppgifter om denne strävar

konsulterna efter att ta reda på skall-krav som t ex utbildning eller arbetslivserfarenhet etc via

telefonsamtal. Detta för att inte behöva lägga ned onödig tid både för dem själva och den

sökande på en intervju där den sökande inte uppfyller de övergripande kraven som ställs i

kravprofilen.

De två undersökta företagen som även jobbar med annonsering, börjar med en gallring och

sortering av ansökningshandlingar där de stämmer av att meriter och erfarenheter stämmer

överens med den utarbetade profil de följer. Dessa undersökta företag tar kontakt med de

personer vars ansökningar verkar intressanta och relevanta för profilen och kallar dessa

sökande för intervju. En konsult uttrycker: ”Kandidaterna identifieras både genom

utvärdering av inkomna ansökningar och genom sökprocessen. Så kandidaterna identifieras

och rekommenderas, kontakt tas och intresse pejlas. Finns intresset uppmanas de att söka och

då kallas de för intervju och test hos konsulten. ” Vi börjar med att intervjua ca 15-20

personer och dessa får göra test också. Utifrån intervju- och testresultaten sker en

utvärdering där vi väljer att gå vidare med tre till sex kandidater för ytterligare en intervju.

En fördjupad intervju. Utifrån resultaten i dom intervjuerna presenterar vi de tre till fem mest
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lämpade slutkandidaterna för uppdragsgivaren och då får han välja vilka de vill träffa och

vem de vill anställa utav dom.”

Konsulten för det andra företaget som jobbar både med sökverksamhet och annonsering

uttrycker deras urvalsprocess enligt följande: ” När vi väl har fått tag på personer där de

övergripande kraven i profilen stämmer kallar vi hit dem för intervju. Ibland är

uppdragsgivaren med vid den här första intervjun eftersom de vet att vi kortar ned tiden då

och om de är med så sker en fördjupad intervju av de kandidater som uppdragsgivaren vill gå

vidare med. Om inte den blivande arbetsgivaren är med gör vi en mellanpresentation av de

kandidater som konsulten vill gå vidare med. De som klarar av den första intervjun bra, går

vidare till det fördjupade steget där de får komma hit och göra en skriftlig uppgift och utifrån

den som underlag så har vi den fördjupade intervjun. Därefter sker en rapportering till

uppdragsgivaren om kandidaternas lämplighet och är det fler än en lämplig så rangordnas de

utifrån det underlag vi har. Sedan får uppdragsgivaren träffa de kandidater de finner

intressanta och väljer därifrån vem de vill anställa.”

Även när det gäller de chefsrekryteringsföretag som arbetar med enbart search-metoden, ser

urvalsprocessen ungefär likadan ut, då de börjar med en kort telefonintervju för att stämma av

skall-kraven och de som är intresserade kallas till intervju. Därefter gör

chefsrekryteringsföretagen ett urval bland de intervjuade för att presentera tre till fem stycken

slutkandidater för uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren får träffa slutkandidaterna för intervju

och därefter är det upp till denne att besluta vem de vill anställa. Detta beslut görs ibland i

samråd med konsulten. Ett utav mina undersökta företag låter uppdragsgivaren välja ut en

eller ett par utav de slutkandidater som presenterats för dem och sedan skickas den eller de

slutkandidater som uppdragsgivaren har valt ut till en dags utförande av psykologiska test och

valet görs sedan med hjälp av psykologernas utlåtande.

Två av mina företag använder sig av både en första intervju och sedan en djupare och mer

ingående intervju. Hälften av företagen använder sig också av test i urvalsprocessen. Som ett

ytterligare led och moment i urvalsprocessen används också referenser. Referenstagningen

kan fungera som ett ytterligare led i urvalsprocessen vid t ex uppkommande av tveksamheter

och ny uppkommen information som inte överensstämmer med den tidigare bilden av

kandidaten.
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6.4.2 urvalsmetoder

Intervju som urvalsmetod använder sig alla intervjuade konsulterna av och anledningen till

detta är tveklöst samma från alla konsulter, dvs vid intervjun får man träffa kandidaten öga för

öga, vilket ger ett större intrycksspektra och det är ett måste för att man skall kunna få en

helhetsbild av en person. En konsult använde uttrycket ”en bild säger mer än tusen ord”.

Hur intervjun är uppbyggd varierar en del beroende på om företagen använder sig av en eller

två stycken intervjuer i urvalet och därmed varierar även längden på intervjuerna. De två

företagen som använder sig utav två stycken intervjuer i urvalet är de företag som arbetar med

både annonsering och search-verksamhet. Dessa två företags inledande intervjuers längd

ligger på ca 1-1.5 timmar och de fördjupade intervjuerna på ca 2-2.5 timmar. De inledande

intervjuerna syftar till att informera kandidaten om det aktuella jobbet samt att för konsulten

bedöma vilka kunskaper, erfarenheter samt hur motiverad den sökande är till den aktuella

tjänsten. Den uppföljande intervjun är mer ingående och bedömer kandidatens personlighet

och särskilt då i förhållande till specifika arbetssituationer. De här två fördjupade intervjuerna

skiljer sig på en punkt från de övriga företagens intervjuer då de utgår från kandidatens

tidigare gjorda testprestationer dvs de görs efter det att kandidaten har fått göra olika test. Å

andra sidan, oavsett om det är de här företagens fördjupade intervjuer eller de andra

företagens intervjuer, strävar alla chefsrekryteringsföretagen efter att få en komplett bild av

hur och på vilket sätt personen tidigare har utfört arbetsuppgifter och vilka dessa har varit,

samt hur denne sannolikt skulle utföra framtida arbetsuppgifter som är relevanta för den

aktuella befattningen. Förutom specifika arbetsresultat försöker man skapa en bild av

kandidatens allmänna värderingar, attityder, mål, förväntningar och givetvis hur denne

interagerar med andra i olika situationer.

Att inget företag tillämpar kortare intervjuer än en timme utan snarare en längd på mellan 1.5-

3 timmar, beror på att det tar tid att samla in information om kandidaten, vilken eftersträvas

att vara representativ för kandidaten. Konsulterna skall hinna med att göra en

personbedömning och ”lära känna” kandidaten samt få bort eventuell nervositet hos

kandidaten för att få en rättvis bild av denne.

”Man måste ta lång tid på sig vid en intervju, därför att det är så mycket man vill ha reda på.

Det tar ett tag att lära känna kandidaten och man måste ta sig in bakom honom för att få en
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bild av hur han är och fungerar när han inte är här”. Häri ligger också svårigheten med

personbedömningen då flera intervjupersoner påpekar att det svåraste med en

personbedömning är att verkligen komma personen in på livet och innanför den fasad som

finns vid intervjusituationen. Det svåra är att hitta de sidor som är mindre bra och mindre

positiva sidor som kandidaten har eller rättare sagt som vi alla har. Detta påpekar flera

konsulter också då de bestämt menar att vi alla har sidor som vi kan träna på för att bli bättre

och dessa kan vara svåra att uttyda vid personbedömningen. En intervjuperson betonar

svårigheten att bedöma huruvida en kandidat som finnes lämplig kommer att stanna hos

uppdragsgivaren eller om densamme drivs av att sluta inom kort för att starta eget. ”Det är

svårt att leta reda på den där entreprenörsandan hos kandidaterna dvs den där

loppmarknadsgeneralen som kanske importerar t-shirtar från Thailand och då finns den där

entreprenörsandan och då kommer han ända att hoppa av och sluta och starta eget efter

något år, vilket inte är bra”.

En annan konsult uttrycker: ”Vi gör djupintervjuer där man nästan blir lite bekant med

slutkandidaterna och det är ju då man lär känna den sociala intelligensen och att den här

smidigheten i intervjun inte är påklistrad, smörig, tillgjord eller innehåller för många

negationer dvs negativt tänkande och utflykter från ämnet dvs den klassiska fällan. Efter två

timmar känner man om den här personen har den här pingpong-matchen utan att spela upp

den”.

Jag har tidigare nämnt vikten av att ta reda på kandidatens erfarenheter och kunskaper vid

intervjun men de intervjuade konsulterna lägger också mycket stor fokus på individens

personlighet i form av värderingar, attityder och jargong för att detta skall stämma överens

med den blivande arbetsgivaren. Genom intervjun strävar konsulten efter att bedöma

kompetens i form av arbetsprestationer men även personlighetsegenskaper för att se om dessa

stämmer överens med den blivande arbetsgivarens företagskultur och värderingar. Förutom

värderingar gör konsulten även en bedömning av hur kandidatens personliga egenskaper

stämmer överens med de som är uppsatta i kravprofilen och därmed de egenskaper som antas

vara relevanta för den aktuella befattningen.

Intervjun ger mycket information utifrån vad som sägs men även utifrån hur det sägs.

”Intervjusituationen säger så mycket då man bedömer hur personen beter sig under intervjun

och då kan man få svar på om han är trygg i sig själv, om han kan vara en bra ledare, vad



36

förmedlar den här personen i den här situationen, har han för bråttom, avbryter han, börja

han svara innan jag ställt färdigt frågan, alltså lyssnar han. Vi bedömer lyhördhet och

reflektion.”  För att kunna få en ingående information med hjälp av intervjun som verktyg,

poängterar konsulterna att man måste vrida och vända på frågor och be kandidaten förklara

vad denne menar med sitt uttalande och att ställa följdfrågor och frekvent be kandidaten att

vidareutveckla sitt resonemang. ”Det gäller för konsulten att hela tiden ställa frågor som hur,

vad menar du med… kan du berätta mer…på vilket sätt… hur skulle du vilja uttrycka… och

så vidare”.

Test och skriftliga uppgifter används som standardurvalsmetod utav hälften av de företag som

jag har undersökt. Noterbart och intressant är att det bl a är de två företagen som även arbetar

med annonsering som använder sig av test. De företag som använder sig av test gör det för att

få ytterligare bedömningsunderlag av kandidaten. Vad är det då för test som används? Alla

använder sig av test eller skriftliga uppgifter där personlighetsegenskaper kopplas till

arbetssituationer eller tänkta problem som härrör arbetet. ”Vårt testinstrument är ett test- och

personlighetsinventorium. Uppgifterna i test- och personlighetsinventoriumet omfattar

erfarenhets-, motivations-, och intressebeskrivningar, personlighetsinventorium och

tidsbundna problemlösningsuppgifter. Personlighetsinventoriumet är helt och hållet relaterat

till arbetssituationer som då kandidaten ska vikta och värdera. Dom tidsbundna testerna ger

besked på kandidatens problemlösningsförmåga och hans verbala förmåga och arbetssätt och

förmåga till flexibilitet, kreativitet och stresstålighet som då alla är mycket relevanta vid

chefsbefattningar”.

Företagen använder därmed uppgifter och test som mäter hur kandidaten agerar under

tidspress, självskattningsinventorium samt skriftliga redogörelser för hur man har uppfattat

sina tidigare arbetssituationer och arbetsuppgifter, förmågan att strukturera en uppgift, samt

logiskt- och matematiskt tänkande.

Testen och uppgifterna används för att komplettera intervjun som urvalsverktyg och därmed

öka det totala bedömningsunderlaget av kandidaterna. Men testresultatens utrymme och

betydelse för den fortsatta gallrings- och urvalsprocessen varierar lite dessa tre företag

emellan. Testresultatens vikt väger således olika: ”Mycket stor vikt läggs vid de resultat som

psykologkonsulterna får fram om kandidaterna. Det har hänt att psykologerna kommer fram

till att kandidaten inte klarar av jobbet och då har vi avrått uppdragsgivaren från att anställa
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den här personen. Testen är en viktig del i vår process, men oftast bekräftar de bara vår bild

av kandidaten som lämplig. Vi kan ju även fråga psykologerna om vi är osäkra angående

någon egenskap hos kandidaten och i så fall så kan de lägga extra stor vikt där”. Företaget

ovan har ett etablerat samarbete med två fristående psykologkonsulter, vilka dock alltid är

med Executive Search-företaget när de gör den inledande analysen kring organisationen och

befattningen. Bland de andra två utav mina undersökta företag som använder test, ser det ena

företaget test som ett verktyg vid bedömningen och ett viktigt sådant men inte avgörande utan

som en del av all den information som de samlar in om en kandidat. Det tredje företaget ser

testet mer som ett jämförelsematerial gentemot tidigare kandidater som har gått vidare som

slutkandidater.

 Ett utav mina undersökta företag tillämpar personlighetstest, vid de fall där de känner sig

osäkra på en kandidat eller när uppdragsgivaren så önskar. Testförfarandet sker främst på

unga kandidater som de inte har särskilt mycket information om och arbetslivserfarenhet att

utgå ifrån vid bedömningen. De övriga två företagen har konsulter licensierade att utföra

diverse psykologiska test men de gör det i princip aldrig då det inte efterfrågas av

uppdragsgivarna.

Referenser är det sista urvalsinstrumentet som alla företag använder sig av och

referenstagningen sker alltid sist i urvalsprocessen efter intervjuer och eventuella test gjorts av

kandidaten. Referenser används som sista urvalsmetod och argumenten för detta förfarande är

att det är först då som det är intressant med referenser samt för att inte avslöja att kandidaten

söker ett nytt jobb för den nuvarande arbetsgivaren förrän kandidaten är mycket nära en ny

anställning. Egentligen används referenser både som urvalsinstrument och som sista kontroll

av kandidaten. Detta då tre stycken utav de undersökta företagen tar referenser efter det att

uppdragsgivaren har träffat slutkandidaterna vid intervjuer och bestämt sig för vem de vill

anställa och då används referenstagning som en sista kontroll och utvärdering av kandidaten.

De andra tre företagen tar referenser av slutkandidaterna, vilket kan vara en till tre eller t o m

fyra stycken kandidater och de använder metoden för att få ytterligare bedömningsunderlag

till den rapportering av kandidaterna som sker till uppdragsgivaren.

Alla mina intervjupersoner betonar det stora värdet som finns i referenser förutsatt att man gör

den utförlig och noggrann. När referenser undersöks tas alltid minst tre stycken och detta är

minimum för alla de jag har intervjuat och ibland vid osäkerhet kan antalet referenser nå upp
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till sju till åtta stycken. Förutom att man behöver flera referenser behöver man också ta

referenser från personer som har haft olika relationer med den sökande och detta för att få

flera infallsvinklar. Ofta strävar konsulterna efter att få kontakt med chefer, nära medarbetare,

någon kund och någon annan person som har arbetat nära och som känner till hur personen

agerar i olika situationer. Som fördelar med referenstagning poängterar intervjupersonerna bl

a följande: ”Vi ringer upp dels chefer, sidoordnade alltså även kollegor och  även människor

som har rapporterat om den här kandidaten. Jag menar andra personer som har tipsat om

den här personen. Och då tittar vi på de här egenskaperna om han har åstadkommit det han

har sagt och jämför med andras uppfattning. Vi frågar hur han har varit på att leda och ja, vi

försöker få en helhetsbild”.

Referenspersonerna som uppges av kandidaten har kandidaten i regel själv valt ut och ofta är

dessa troligtvis personer som kandidaten har en någorlunda bra kontakt med. Detta är

chefsrekryteringskonsulterna väl medvetna om. Referensernas värde som urvalsmetod

förringas inte för den skull av de konsulter jag har intervjuat. Detta då metoden ger mycket

information, förutsatt att konsulterna tar kontakt med alla de referenser som den sökande har

uppgivit samt att konsulterna är noggranna och ingående vid detta förfarande. Vid tillfällen då

en kandidat har varit sparsam med referenser ber konsulterna kandidaten att uppge fler

referenspersoner. En intervjuperson avviker dock och menar att det gäller att jobba med dold

referenstagning dvs referenstagning utan att kandidaten vet om det eller har uppgivit dessa

referenser. Detta görs därför att kandidaten ofta har valt referenter som denne har bra kontakt

med. Av den anledningen jobbar den här konsulten på ett konfidentiellt sätt genom att

använda sig av dold referenstagning, vilket kan leda till en mängd avslöjande som t ex att den

nuvarande arbetsgivaren gärna ser att den aktuella kandidaten slutar. Vid ett sådant fall där

den nuvarande arbetsgivaren är missnöjd med kandidaten blir den aktuella kandidaten

omgående bortsorterad från den här konsultens urvalsprocess.

6.5 Personbedömning vid chefsurval

Detta avsnitt avser att behandla det viktigaste i denna studie nämligen, vilka

bedömningsfaktorer och prediktorer chefsrekryteringskonsulterna använder sig av för att

bedöma huruvida en kandidat är lämplig för den aktuella befattningen. Vilka meriter,
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erfarenheter och personliga egenskaper är av stor betydelse vid bedömandet av en kandidats

lämplighet och sannolika framtida arbetsprestation? Därefter avser jag att gå igenom vilka

omständigheter och faktorer som inverkar på vad som efterfrågas i kompetenser och

personliga egenskaper dvs vilka omständigheter styr vad man efterfrågar.

 6.5.1 bedömningsfaktorerna som används

Alla mina intervjupersoner är överens om att kravprofilen helt och hållet avgör vilka

bedömningsfaktorer i form av egenskaper och kompetenser som är önskvärda vid varje

uppdrag. Varje uppdrag är unikt och det är alltid någon faktor eller nyans på uppdragen som

skiljer sig men det finns ändå vissa bedömningsfaktorer som används och som kan uttydas vid

i stort sett alla uppdrag. När det gäller de sk skallkraven nämns framförallt tidigare erfarenhet

av att leda personal dvs erfarenhet av samma eller snarlik befattning och utbildning som

mycket viktiga bedömningsfaktorer. ”Hur mycket personalerfarenhet har man haft och med

vilket resultat och vad har man haft för befattning är något som är mycket viktigt vid

bedömningen av en kandidat”.

”När det gäller säljchefer och säljledandebefattningar så är ju de oftast väldigt lätta att mäta

resultatmässigt då de oftast har ett track record = säljresultat och då stämmer man av det

noggrant vid referenstagningen så att det verkligen stämmer. Vid t ex försäljningschefer så

eftersträvas till 99 % att man har varit försäljningschef dvs arbetslivserfarenhet av samma

befattning är otroligt avgörande. Det behövs alltså en väldokumenterad erfarenhet av

försäljning med gott resultat som försäljningschef och det är ju för att man skall veta hur man

ökar försäljning”. Samtidigt påtalar en av mina intervjupersoner att man ibland måste bortse

från tidigare arbetslivserfarenhet då det är en ond cirkel som man någon gång måste bryta för

att nya människor skall komma in på positionerna. Densamme påpekar att det kan vara av

stort intresse att ta reda på om kandidaterna har ett förflutet som idrottsledare, då dessa ofta

har en bra förmåga att bygga upp team och placera människor på rätt sätt och på detta sätt

utvinna och tillvarata den enskilde individens kompetens.

Utbildning och examen, hur viktig utbildningen är styrs i mycket hög grad av kravprofilen och

vad det är för befattning och typ av bransch. Alla konsulter påpekar att det i kravprofilen mer
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eller mindre alltid krävs akademisk examen men detta kan frångås om den sökande har andra

erfarenheter och meriter. Samtidigt säger en av mina intervjupersoner ”Skall man komma in i

en större koncern så krävs det ju akademisk examen till 95 %”

 Hur viktigt utbildningen är som bedömningsfaktor beror framförallt på vad för befattning det

gäller. ”Det finns en viss skillnad mellan specialistbefattningar och då specialistledande

befattningar  och generella chefsbefattningar då specialistbefattningar mer eller mindre alltid

kräver examen. Vid generellt chefsarbete efterfrågas och bedöms snarare egenskaper och

förmågan att kunna engagera och leda och motivera medarbetare, vilket kräver karisma och

att man är förtroendeingivande, intellektuell och inspirerande”.

Utifrån de nämnda skall-kraven som t ex utbildning och arbetslivserfarenhet sker i flesta fall

den första utgallringen och därefter är personlighetsegenskaperna helt avgörande.

”Personligheten är helt avgörande. Du har en utväxling där man kan säga att slutresultat

eller vad resultatet blir, är beroende av vilka kunskaper personen har och erfarenheter

personen har multiplicerat med personligheten. Man kan inte bara gå på personligheten man

måste ju ha viss yrkeserfarenhet också.”

Vilka personlighetsegenskaper är det då som chefsrekryteringskonsulterna anser vara viktiga

vid chefsrekrytering? Social kompetens, eller social förmåga, vissa konsulter använder

begreppet medan vissa avskyr det. Oavsett term söker alla mina intervjupersoner efter en

slutkandidat som besitter en förmåga att bemöta människor och situationer på ett mycket bra

och lämpligt sätt, som kan hantera svåra situationer och konflikter, god

kommunikationsförmåga och verbal förmåga samt någon som kan leda, inspirera och

engagera. ”Man söker en person som kan föra sig på ett bra sätt vid olika typer av

sammanhang och att man kan sälja sig mot många hierarkiska nivåer, alltså att kunna

anpassa sig till olika sammanhang och olika möten och relationer”.

”Gemensamt är ju att man alltid söker någon med social kompetens dvs som kan leda och

motivera, entusiasmera och då måste man vara smidig, iakttagande och lyhörd, nån som kan

skapa struktur och sätta upp struktur för verksamheten och medarbetarna. Det måste också

vara en drivande med en intellektuell höjd som akademisk examen men det kan kompenseras

med annan livserfarenhet. Personen måste också ha integritet och pondus, nån som folk ser

upp till och det kan ju vara om man t ex har haft förtroendeposter”.
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”Det krävs att man är flexibel, pedagogisk och kan lösa och läsa situationen och kontinuerligt

informera och klargöra för medarbetarna vad som händer”.

 ”Det gäller att finna personens värderingar och stil, då dessa måste stämma överens med

den blivande arbetsgivaren”. När man har suttit och intervjuat en person i en och en halv

timme och börjat småkänna personen lite får man en känsla i magen för om den här passar

och även om man finner tre stycken kandidater som alla är lämpliga så känner man vem som

kommer att få jobbet. Det lär man sig efter många års erfarenhet i branschen”.

 Förutom erfarenhet, kunskap på området, utbildning och personliga egenskaper är motivation

en mycket viktig bedömningsfaktor som används för att försöka predicera och presentera den

mest lämpliga kandidaten. En av mina intervjupersoner uttrycker: ”Motivation är en mycket

viktig prediktor. Gäller att verkligen förvissa sig om att tjänsten kommer att leda till

motivation och verkligen ta reda på varför den här personen vill byta från en positiv situation

till en annan och om det här jobbet motsvarar vad kandidaten förväntar sig och vad det är

han förväntar sig. Man måste ta reda på om personen verkligen brinner för jobbet för att

kunna göra en bra arbetsprestation så att det inte bara är för ekonomisk vinning. Det är

viktigt att man själv är motiverad och att man kan motivera andra för då kan man få fram och

utvinna kompetens hos medarbetarna. Det syns och lyser om en om man är motiverad och har

viljan och då smittar det av sig på andra i omgivningen”.

En annan intervjuperson uttrycker: ”Motivation får inte glömmas bort, ibland är

uppdragsgivaren väl konservativ då de fokuserar hårt på erfarenhet av exakt samma

befattning men man får inte glömma bort den extra  motivation som man kan få om man

vidarebefordrar någon duktig säljare som har hunger och som verkar drivande och

engagerande”.

6.5.2 Företagskulturens, företagscyklens och branschens inverkan på

bedömningsfaktorerna

Chefsrekryteringsföretagen använder sig av flera bedömningsfaktorer för att försöka förutsäga

kandidaternas framtida arbetsprestation för det aktuella arbetet som ledare utifrån den
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kravprofil som är uppgjord. Hur ledaren skall vara och vilka egenskaper denne skall ha

varierar dock beroende på hur företaget är uppbyggt, företagskultur i form av mål, visioner, i

vilket skede företaget befinner sig i samt beroende på hur branschen ser ut.

Kopplat till personligheten och som betonats ovan, är vikten av företagskulturen som noga

måste kartläggas för att kunna matcha företagskulturen mot personlighetsprofilen hos de

sökande. ”Företagskulturen är mycket viktig. Personligheten måste stämma överens med

företagskulturen och de värderingar som finns i t ex uppsatta mål och visioner samt attityder.

Annars kan ledarskapet misslyckas helt om man inte stämmer överens med kulturen. Om inte

ledarens personlighet i form av värderingar och mål stämmer med företagets kommer han att

få mycket svårt att leda och motivera medarbetarna”.

”Man måste noga studera personligheten och värderingarna så att de stämmer överens med

organisationskulturen och organisationsklimatet för att passa in i mönstret och för att kunna

motivera medarbetarna. Vi fokuserar väldigt mycket på att kartlägga personens värderingar

och åsikter för att se så dom matchar företagets, vilket är ett måste”.

Nära och svårt att särskilja från organisationskulturen ligger företagets historia och

företagscyklen som inverkar i högsta grad på vilka egenskaper som efterfrågas på det

tilltänkta ledarskapet. Alla mina intervjupersoner på rekryteringsföretagen är definitivt eniga

om att ledarrollens utseende och dess krav och kriterier ändras beroende på var i

företagscykeln det befinner sig och vilka mål uppdragsgivaren har med sin verksamhet för de

närmaste kommande åren. Således efterfrågas olika egenskaper hos ledaren  beroende på i

vilket skede företaget befinner sig. ” Ofta söker man en entreprenör i ett inledande skifte. En

person som är mycket drivande och innovativ. Ofta är det ju en människa som drivs av att se

resultat och framgång. Men i ett etablerat företag eftersträvas mer ett förvaltande ledarskap

som innebär en mer analytisk och långsiktig planering och förmåga. Troligtvis innebär det

mer administrativt och strategiskt arbete än just igångsättandet och innovationen och därför

söker man helt olika egenskaper. Den som drivs och njuter av att starta projekt skulle nog inte

trivas med förvaltande och administrativa uppgifter och därför handlar det om helt olika

personligheter beroende på om företaget är etablerat eller nystartat”.

”Är företaget i en initierande fas och snabbt vill expandera då behöver man den ivrige, lite

otålige och otroligt drivande och tävlingsinriktade personen som älskar att förflytta företag
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dvs se resultat och entreprenörspersonligheten och entreprenören är bra på att visa att han

är en sådan och säga det. Dom är otroligt driftiga personer med en fantastisk

kontaktförmåga. Men är företaget väletablerat och målet är att fortsätta med en lägre och

stabil lönsamhetsutveckling då behövs den mer analytiska, strategiska, administrativa,

tålmodige, mer försiktigare och stabilare och mer planerande personen och då skulle ju inte

entreprenören varken passa eller trivas”.

Även bransch, verksamhetsområde och inriktning är avgörande för ledarskapets karaktär

därför att de skiljer sig både i utseende och utvecklingstempo, vilket ställer olika krav på och

ger olika behov av ledarskap. ” Precis som företagshistorien är ju branschen avgörande och i

vissa branscher är tempot högt och utvecklingen rasande och det leder ju ibland till misstag

fast det gör kanske inte så mycket om det gäller en hemsida eller något annat inom IT till

skillnad mot ledarskap inom läkemedelsbranschen där ett misstag får mycket allvarliga

konsekvenser och det gör ju att det ledarskapet kräver försiktighet, långsamt och analytiskt

ledarskap som bygger mer på kunskap än på ledaregenskaper och där kan man inte chansa

och ta några risker som man kanske kan göra inom t ex IT ”.

”Generellt kan man väl säga som så att vid chefsbefattningar som är marknadsorienterade så

söker man personligheter som är något mer tävlingsinriktade med en tävlingsinstinkt och

något mer resultatinriktade än vid generella chefsbefattningar men där krävs ju också dessa

egenskaper men kanske inte lika mycket. Vissa branscher kräver snabbt agerande från de

ledande som  t ex IT- och modebranschen och då krävs en handlingskraftig, drivande och lite

chanstagande och nydanande person. Jämför man det med t ex en chef för ett kärnkraftverk

så är det ju helt olika risktagande och därför efterfrågas helt olika ledaregenskaper och

stilar. En ledare inom mode bör vara lite impulsiv och fantasitänkande och givetvis också

analytisk men inte alls lika mycket som chefen för kärnkraftverket som måste vara en mycket

reflekterande och försiktig person med en mycket analytisk och kalkylerande hållning och

dessutom måste han ha mycket unika kunskaper på området ”.

Således har bransch och verksamhetsområde stor betydelse för vilka ledaregenskaper och

kompetenser som eftersträvas. Vid alla säljledande befattningar och

marknadschefsbefattningar eftersträvar man generellt hungriga, väldigt målmedvetna och

resultatinriktade personligheter. Är det fråga om en stor internationell koncern och där

chefsbefattningen innebär utlandskontakter ställs mycket höga krav på språkkunskaper samt



44

ett stort mått på flexibilitet för att snabbt kunna anpassa sig till nya seder och miljöer vid

utomlandsbesök.

Avslutningsvis bör tilläggas att när bedömningen väl har skett och slutkandidaten har

presenterats för arbetsgivaren och när anställningen har blivit ett faktum, sker under det första

året en uppföljning och utvärdering av anställningen ifråga. Viktigt att poängtera här är att

man utvärderar både hur den nyanställde och arbetsgivaren finner situationen.
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 7. ANALYS

Vid det här laget har vi fått en bild av och förhoppningsvis en viss grad av förståelse för hur

chefsrekrytering går till, vilka kompetenser och egenskaper som anses vara viktiga att ha vid

ledarskap, samt vilka viktiga bedömningsfaktorer som används av

chefsrekryteringskonsulterna och vilka urvalsinstrument de har använt för att bedöma dessa.

Genomgången har dock varit relativt bred och koncentration skall nu läggas vid

personbedömningen och specifikt kompetenser, erfarenheter och personliga egenskaper som

chefsrekryterare prioriterar och bedömer och hur de bedömer dessa vid chefsurval samt vilka

faktorer som påverkar vilka kompetenser, erfarenheter och kompetenser de bedömer. Detta

eftersom detta är den övergripande huvudfrågan i denna studie.

Jag avser att med detta kapitel analysera och reflektera över de bedömningsfaktorer som mina

intervjupersoner använder sig av och koppla dessa bedömningsfaktorer till Ellströms

teoretiska resonemang om kompetens, Herlitz resonemang om social kompetens och

ledaregenskapsbaserade teorier.

Kravprofil, företagskultur, företagscykel och bransch är faktorer som är helt avgörande för

vilka kompetenser, egenskaper och erfarenheter som är relevanta. Dessa faktorer tillsammans

gör att varje uppdrag blir unikt och att det alltid finns något som skiljer sig och därför kan

man inte ta en samling av kandidater som man använt vid ett uppdrag och flytta över till ett

annat. Det finns dock vissa bedömningsfaktorer eller skall-krav i form av erfarenheter,

kompetenser eller personlighetsegenskaper som i regel krävs vid alla uppdrag och det är dessa

som jag skall ge plats för i denna analys.

7.1 Tidigare arbetslivserfarenhet och begreppen: reell och utnyttjad

kompetens

Kravprofilen innehåller vanligtvis skall-krav, samt även egenskaper och kvaliteter som

snarare är önskvärda än krav. När det gäller skall-kraven krävs genomgående en tidigare

erfarenhet av att leda personal dvs, erfarenhet av samma eller snarlik befattning. Detta är en

mycket viktig bedömningsfaktor som eftersträvas eller krävs vid nästan alla uppdrag oavsett



46

yttre faktorer som kravprofil, företagscykel och företagskultur. Genom att använda sig av

Ellströms kompetensbegrepp, kan man förklara chefsrekryterarnas användande av

bedömningsfaktorn tidigare arbetslivserfarenhet, enligt följande: vad

chefsrekryteringskonsulterna gör när de använder denna bedömningsfaktor är att de försöker

bedöma och analysera yrkeskunnandet utifrån ”reell kompetens 43” dvs de försöker bedöma

den faktiska kompetens som en individ besitter och som individen potentiellt kan använda för

att lösa en uppgift. Detta jämförs med det yrkeskunnande som den kompetens som reellt krävs

för att utföra arbetet på ett framgångsrikt sätt och som man fått fram genom förstudien av

uppdragsgivarens organisation och den aktuella befattningen.

Tidigare erfarenhet av att leda personal eller snarliknande erfarenhet av en befattning som

motsvarar den lediga tjänsten, samt att ha gjort det med ett gott arbetsresultat är således en

mycket viktig bedömningsfaktor. Detta torde enligt mig inte vara helt enkelt att bedöma men

mina intervjupersoner hävdar att detta kan man få svar på genom en mycket grundlig

referenstagning med flera personer där man noggrant utfrågar huruvida den aktuella  sökande

personen tidigare har agerat som ledare. Referenstagningen som urvalsmetod är enligt

intervjupersonerna mycket viktig och detta därför att de genom denna metod får  information

om hur den sökande har utfört tidigare arbete samt hur denne är som person. För att åter knyta

an till Ellströms kompetensbegrepp: när chefsrekryterarna genomför referenstagning får de

information om ”utnyttjad kompetens44”, dvs den kompetens som individen besitter, och som

dessutom faktiskt har kommit till användning i det arbetet som den sökande har haft. Utifrån

detta bedömer chefsrekryterarna om den utnyttjade kompetensen motsvarar den efterfrågade

kompetens som finns uppsatt för den aktuella befattningen. Med hjälp av referenstagningen

analyserar således chefsrekryterarna den sökandes yrkeskunnande i form av utnyttjad

kompetens och specifikt jämför man då, vilka kvalifikationskrav som fanns uppsatta vid den

tidigare befattningen och den kompetens som den sökande faktiskt utnyttjade i detta tidigare

arbete.

En intervjuperson poängterar dock vikten av att man med jämna mellanrum måste frånse

tidigare arbetslivserfarenhet och finna potentialer hos yngre talanger, då det annars blir en ond

cirkel med konsekvensen att det aldrig kommer in någon ny person på dessa högre poster.

Detta perspektiv är av yttersta vikt eftersom om inte de professionella rekryteringskonsulterna

                                                          
43 Ellström, 1992s. 38
44 Ellström, 1992s. 38
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ibland frångår bedömningsfaktorn arbetslivserfarenhet från samma eller liknande befattning,

hjälper de till att reproducera och kanske t om förstärker ett system som bara gäller de som

redan finns på liknande positioner och som således utesluter yngre talanger. Både jag och min

intervjuperson avser givetvis en successiv karriärstegring och således inte att man skall

avancera till VD-position omgående.

7.2  Utbildning och begreppet: formell kompetens

Även utbildning står i regel som ett skall-krav och då är det en för tjänsten adekvat akademisk

utbildning som efterfrågas. Denna bedömningsfaktor kan kopplas och jämföras med Ellströms

begrepp formell kompetens, dvs den kompetens som förvärvats genom formell utbildning och

som kan dokumenteras med betyg, intyg och diplom etc. Man gör således en bedömning och

analys av yrkeskunnandet utifrån den sökandes formella kompetens eller meriter jämfört med

vad som antas krävs av jobbet45. Man kan också resonera som följande, genom kravprofilen

sätter chefsrekryterarna upp en efterfrågad kompetens och genom att använda

bedömningsfaktorn utbildning och examen, bedömer de huruvida den formella kompetensen

motsvarar den efterfrågade kompetensen.

Utbildning och examen är dock överlag inte en riktigt lika viktig utgångspunkt som den

tidigare nämnda arbetslivserfarenheten, då detta ibland kan kompenseras med annan

erfarenhet och kunskap. Kravet på utbildning och examen beror även den på kravprofilen, vad

för typ av befattning det är samt vilken bransch det är fråga om. Specialistledande

befattningar kräver till i stort sett 100 % akademisk examen, t ex ledande befattningar inom

läkemedelsbranschen eller chef för kärnkraftverk etc. Dessa befattningar kräver ett mycket

stort mått på sakkunskap i och med att ett misstag inom dessa branscher kan få mycket

ödesdigra konsekvenser och därför strävar man givetvis efter personer med mycket goda

kunskaper inom dessa områden. Kravet på formellt dokumenterad kompetens är således extra

viktigt för de ovan nämnda befattningarna. Mina intervjupersoner påtalar också att

specialistbefattningar och specialistledande befattningar generellt handlar mer om kunskap i

form av formell kompetens medan det vid generellt chefsarbete snarare efterfrågas personliga

egenskaper.

                                                          
45 Ellström, 1992s. 38
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7.3  Personliga egenskaper och begreppet: social kompetens

Utifrån de skall-krav som har belysts ovan, sker i de flesta fall ett första urval av kandidater

och därefter är de personliga egenskaperna hos de kandidater som återstår helt avgörande. När

det gäller de sk mer mjuka datan i kravprofilen som vissa intervjupersoner också kallar

personprofilen, finns det personliga egenskaper som alltid efterfrågas och som antas ha

mycket stor betydelse för ledarskapets resultat. Precis som med arbetslivserfarenheten bland

skall-kraven som anses mycket viktig vid alla typer av uppdrag finns motsvarande egenskaper

som alltid eftersträvas och det är social kompetens eller social förmåga. Några utav mina

intervjupersoner använder begreppet social kompetens medan några intervjupersoner ratar och

ogillar begreppet. Jag har tidigare problematiserat begreppet social kompetens eftersom det

troligtvis inte är någon i rekryterings- och urvalssammanhang som syftar på dess ursprungliga

betydelse i form av daglig träning av utvecklingsstörda. Samtliga intervjupersoner var eniga

om att det är ett vagt begrepp och i samband med detta påpekade de att de måste diskutera

med uppdragsgivaren och få dennes definition av vad denne menar med social kompetens om

nu uppdragsgivaren har detta som krav på den som skall anställas. Mina intervjupersoner är

således mycket väl medvetna om vikten av att ta reda på vad varje uppdragsgivare menar med

social kompetens i och med begreppets vida och något luddiga innebörd som säkerligen

skiftar mellan uppdragsgivarna. När mina intervjupersoner använde begreppen: social

kompetens, social förmåga och socialt självförtroende, definierade de dem som: en person

som besitter förmågan att bemöta människor på ett mycket bra och lämpligt sätt, att kunna

anpassa sig till olika sammanhang och olika relationer, hantera svåra relationer, samt att man

kan leda, motivera och entusiasmera medarbetare samt slutligen god

kommunikationsförmåga.

När jag jämför mina intervjupersoners gemensamma innebörd av begreppet social kompetens

och Herlitz förslag på definition av det samma, finner jag en ganska stor likhet och egentligen

är det kanske inte särskilt konstigt med tanke på att Herlitz definition av begreppet syftar till

att främst förklara begreppet i arbetslivssammanhang. I samtycke med Herlitz, anser mina

intervjupersoner gemensamt att social kompetens innebär att en person kan anpassa sig till

olika sammanhang och situationer, förmåga att inspirera och motivera andra, förmåga att

hantera konflikter eller svåra relationer samt god kommunikationsförmåga. Herlitz defintion

eller förklaring inbegriper även begreppen emotionell intelligens, genomtänkt etik, empati,
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lojalitet, ärlighet, problemlösningsförmåga, förmåga att möta förändringar och

människosyn46. Även om mina intervjupersoner inte nämner alla dessa termer som Herlitz

inräknar i sin förklaring av social kompetens verkar det ändå dels finnas en stor

samstämmighet mellan mina intervjupersoner och Herlitz, samt att de flesta egenskaper eller

termer som Herlitz inräknar i social kompetens bedöms vara mycket viktiga egenskaper för en

ledare. Detta konstaterar jag utifrån att mina intervjupersoner även bedömer flexibilitet dvs

förmågan att möta förändringar och problemlösningsförmåga som mycket viktiga egenskaper

hos en ledare.

Det viktigaste med den här diskussionen för den här uppsatsen torde egentligen inte vara

vilken innebörd i sig som man lägger i begreppet social kompetens utan det mest relevanta är

att man verkligen vet vad det är man menar med sin definition av social kompetens, social

förmåga eller vad man nu använder för uttryck, och detta för att veta vad det är för förmåga

eller egenskap som man skall försöka bedöma hos kandidaterna. Mina intervjupersoner är

dock mycket medvetna om detta och de har samtliga klart för sig vad det är för sociala

egenskaper eller förmågor som de och uppdragsgivaren söker i och med att detta kartläggs i

den inledande och noggranna analysen av uppdragsgivaren.

Den sociala  kompetensen eller sociala förmågan är något som man genomgående söker och

kräver vid alla uppdrag. Hur mäter man då denna förmåga eller kompetens? Flera utav mina

intervjupersoner hävdar att man får en stor del av svaret i hur de sökande hanterar intervjun

och dialogen med chefsrekryteraren. Genom att iaktta och analysera hur individen beter sig,

hur denne interagerar och hur denne kommunicerar får man en del information om individens

sociala förmåga. Detta stämmer väl överens med Ahrnborg-Swenson, som hävdar att man kan

få reda på väldigt mycket information om kandidaten genom att studera kroppsspråk och hur

saker och ting sägs och att det ibland säger mer än den verbala kommunikationen47. Samtidigt

påpekar alla intervjupersoner att man även får svaret på denna fråga genom noggrann och

utförlig referenstagning med personer som arbetat nära denna person. Framförallt

referenstagningen torde vara synnerligen viktig för att få svar på denna fråga då svaren

kommer från andra personer och då kandidaten som vill ha jobbet troligtvis anstränger sig för

att göra ett mycket trevligt och bra intryck på chefsrekryteraren vid intervjun.

                                                          
46 Herlitz, 2001s. 16f
47 Ahrnborg Swenson. 1997s. 156ff
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7.4 Bedömningsfaktorer och egenskapsbaserade ledarskapsteorier

Det faktum att mina intervjupersoner tillskriver social kompetens som en skall-egenskap hos

en ledare, får stöd och poängteras av de egenskapbaserade ledarskapsteorier som jag

presenterade i kapitel fyra. Efterföljarteorin, betonar precis som ett par av mina

intervjupersoner, att ledaren måste accepteras av gruppen och detta underlättas om ledaren är

socialt kompetent, samt om denne har personlig makt i förhållande till gruppen48. Den

personliga makten tar jag upp senare när jag diskuterar pondusegenskapen.

Det krävs dock fler egenskaper än social förmåga som överlag anses vara viktiga vid

chefsrekrytering och dessa övriga egenskaper tillika bedömningsfaktorer är integritet och

pondus, intellektuell höjd och analytisk förmåga. Förutom dessa egenskaper har några

intervjupersoner även betonat lyhördhet och en god verbal förmåga. De ovan nämnda

egenskaperna, lyhördhet, (i de egenskapsbaserade ledarskapsteorierna används begreppet

interpersonell sensitivitet) social- och verbal förmåga som mina intervjupersoner bedömer

som mycket viktiga vid chefsurval, har även dessa stöd av litteraturen på området, då det finns

samband mellan dessa egenskaper och vad som antas vara ledaregenskaper49. En

intervjuperson hävdar att den ovan nämnda integriteten har att göra med social kompetens i

den bemärkelsen att om man är socialt kompetent kan man skilja på arbete och privatliv dvs

en distans som gör att man håller lite avstånd gentemot medarbetarna vad gäller privatlivet.

Pondusegenskapen hör till viss del ihop med att det finns en viss auktoritet hos personen

ifråga och att det är någon som folk har förtroende för och ser upp till. Ett par

intervjupersoner påpekar att man kan få en uppfattning om denna egenskap under

intervjusituationen samt att detta kan bedömas utifrån om personen har fått t ex

förtroendeuppdrag, eller i det militära livet i form av någon befälsgrad. Om den sökande har

avancerat i arbetslivet eller fått något annat speciellt uppdrag kan detta enligt en

intervjuperson vara ytterligare ett exempel på att det finns en tilltro och ett förtroende för den

sökande ifråga. Jag tolkar resonemanget ovan om pondusegenskapen samt en person som

andra ser upp till, som att man kan jämföra detta med den personliga makt som ledaren bör ha

                                                          
48 Tollgerdt-Andersson, 1989s. 27f
49 Tollgerdt-Andersson, 1989s. 24ff
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i förhållande till gruppen, vilket påtalas i den egenskapsbaserade ledarskapsteorin:

efterföljarteorin50.

Övriga egenskaper eller förmågor som jag redan har nämnt ett par av och som anses vara

mycket viktiga ledaregenskaper enligt mina intervjupersoner, är god

problemlösningsförmåga, analytiskt tänkande samt intelligens och intellektuell höjd. Dessa

egenskaper och/eller förmågor bedöms främst med hjälp av test av hälften av konsulterna

medan de resterande bedömer detta utifrån intervju, referenstagning etc. Vad gäller främst de

konsulter som använder test, avser de att mäta kandidatens reella kompetens för att jämföra

den med den för tjänsten uppställda och efterfrågade kompetensen. Detta är i och för sig

signifikant för hela bedömningsprocessen men vad jag avser här är att det blir extra uppenbart

då man använder test för att mäta den potentiella förmågan och kompetensen.

7.5 Bedömningsfaktorerna i studien och i litteraturen

De bedömningsfaktorer som mina intervjupersoner använder och poängterar stämmer mycket

väl överens med bl a Prien, vilken jag använde inledningsvis i den här uppsatsen då jag

definierade begreppet bedömningsfaktor. Prien, belyser i sin bok, Rekrytering och urval,

bedömningsfaktorerna, yrkesskicklighet, motivation, social kompetens,

förändringsbenägenhet, rollförväntningar, beslutsförmåga och ledarskicklighet. Prien hävdar

dessutom i likhet med intervjupersonerna, betydelsen av att personligheten i form av normer

och värderingar bör överensstämma med företagskulturen. I annat fall får personen mycket

svårt att trivas och anpassa sig och gäller det en ledare får denne svårt att motivera och

engagera de övriga 51. Om man jämför Priens bedömningsfaktorer med mina

intervjupersoners finner man i stort sett ingen skillnad förutom termen rollförväntningar som

inte förekommer bland mina intervjupersoner. Jag tolkar det som att rollförväntningar ingår i

motivationsfaktorn hos mina intervjupersoner. Det finns dock en skillnad mellan mina resultat

och litteraturen och det är tron på vetenskapen i form av vetenskapligt beprövade test. Prien,

Littorin m.fl. förespråkar ihärdigt användandet av psykologiska test vid det ’optimala’

urvalsarbetet, vilket inte förespråkas i samma grad av mina intervjupersoner. Hälften av

                                                          
50 Tollgerdt-Andersson, 1989s. 27f
51 Prien, 1992s. 152ff
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intervjupersonerna använder test som ordinarie urvalsinstrument. Argumenten från de som

inte använder test är att det inte finns någon efterfrågan eller behov av det.

7.6 Företagskulturens och företagscyklens betydelse för ledaregenskaper

Jag har nu redogjort för de egenskaper, förmågor och kompetenser som de

chefsrekryteringskonsulter som jag har intervjuat, påtalat som mycket viktiga att använda och

bedöma vid chefsurval. De egenskaper som jag har redovisat kan ses som en bas av de

viktigaste bedömningsfaktorerna och egenskaperna. Graden av dessa förmågor och

egenskaper som efterfrågas beror dock på och som jag resonerade i resultatdelen, på faktorer

som företagskultur, företagscykel, bransch, befattning etc. Om ett företag som söker en ledare

exempelvis befinner sig i ett inledningsskede och företagets mål är att snabbt utvecklas,

poängterar mina intervjupersoner att det gäller att hitta en mycket målmedveten och

resultatorienterad, lite otålig entreprenör tillika idéspruta som älskar att sätta igång projekt och

som drivs av att se resultat och förändringar. Ett väletablerat företag däremot, som drivs med

långsiktiga och mer försiktiga mål med lägre och långsiktig tillväxttakt, söker i regel en ledare

som är mer strategisk, analytisk, administrativ och mer kalkylerande.

Detta resonemang kring skillnader i ledaregenskaper beroende på företagskultur,

företagcykler, stämmer väl överens med den litteraturgenomgång som jag gjorde i kapitel

fyra. Litteraturen på området belyser t ex att kreativitet anses ha vissa samband med

framgångsrikt ledarskap, men hur kreativiteten uppmuntras är dock bundet och beroende av

företagskulturen och företagscyklen52.

Vad gäller företagskultur, är det viktigt att påpeka att denna är mycket betydelsefull för vilken

personlighet chefsrekryterarna skall söka efter och då inte enbart vad gäller egenskapen

kreativitet. Konsulterna gör ett noggrant arbete med att försöka kartlägga kandidatens

värderingar, attityder och åsikter i de långa intervjuer som de tillämpar för att kunna bedöma

huruvida kandidatens värderingar överensstämmer med de värderingar, attityder och mål som

existerar inom uppdragsgivarorganisationen. Konsensus, vad gäller ledarens och

organisationens värderingar, attityder etc, är enligt alla mina intervjupersoner en förutsättning

för att ledaren skall kunna leda och motivera och engagera medarbetarna.
                                                          
52 Tollgerdt-Andersson, 1989s. 24ff
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Vad som kan vara intressant att nämna, är att de personliga egenskaper och kompetenser som

mina intervjupersoner letar efter, bedömer och som anses vara mycket viktiga att besitta som

ledare, i mycket hög grad stämmer överens med vad Tollgerdt-Andersson benämner som:

spontana ledarskapsteorier. Dessa sk spontana ledarskapsteorier baseras på vanliga åsikter i

populärvetenskaplig litteratur kring ledarskap och hur en chef skall vara53. Vad säger då

detta? Det enda jag kan hävda är att det åtminstone utifrån den litteratur jag har använt finns

osäkerhet och relativt svaga samband mellan vissa personliga egenskaper och framgångsrikt

ledarskap, men att det inom populärvetenskapen relativt flitigt diskuteras hur en ledare bör

vara.  De intervjupersoner som jag har träffat har dock mångårig erfarenhet och gör ett

mycket noggrant analys- och förarbete av uppdragsgivaren och dess förhållanden, vilket

markant ökar sannolikheten till att kunna bedöma vilka egenskaper och kompetenser den

tilltänkte ledaren behöver besitta. Med tanke på Executive Search-branschens och övriga

chefsrekryteringskonsultbranschens framväxt och med särskilt beaktande av att kostnaden för

ett konsulterande av dessa är högt, torde deras bedömningsträffsäkerhet av egenskaper och

kompetenser vara mycket god.

Slutligen kan det vara intressant att avsluta analysen med att belysa de svårigheter eller

problem som kan vara svåra att komma åt som extern chefsrekryteringskonsult. Ett par

intervjupersoner har nämnt att om det råder en mindre bra och mindre angenäm stämning hos

den aktuelle uppdragsgivaren är det något som i stort sett aldrig röjs vid kartläggningen av

uppdragsgivaren och detta även om konsulten intervjuar flera personer inom organisationen.

Problem och ofördelaktigheter som rör uppdragsgivaren är mycket svårt för konsulten att

upptäcka då uppdragsgivaren vill se attraktiv ut. Samtidigt har chefsrekryteringskonsulten i

uppgift att både marknadsföra uppdragsgivaren inför de sökande men även som ambition att

de sökande skall anställas på en trevlig arbetsplats. Svårigheterna i att upptäcka problem och

konflikter inom uppdragsgivaren är kanske inget större problem i sig eftersom detta inte heller

skulle uppdagas för den sökande om uppdragsgivaren skötte rekryteringsarbetet själv.

När det gäller personbedömningsprocessen, påtalade några intervjupersoner att det svåraste

med personbedömningen var att bedöma om intervjuintrycket av den sökande är

representativt för även andra situationer dvs om personen alltid är sådan eller om personen vid

intervjutillfället presenterar sig i extra god dager. Denna eventuella osäkerhet avhjälps dock

                                                                                                                                                                                    

53 Tollgerdt-Andersson, 1989s. 42
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av långa, ingående och analyserande intervjuer och med noggrann referenstagning med flera

personer och ibland även med hjälp av psykologiska testverktyg. Detta gör att de med större

säkerhet får en representativ och tillförlitlig bild av den sökande och bedömandet av framtida

arbetsprestation. Nilsson, poängterar vikten av att använda referenstagning som komplement

till intervjun för att få svar på svåra frågor som den sökandes samarbetsförmåga etc54.

                                                          
54 Nilsson, 1990s. 125ff
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8. SLUTSATSER OCH KOMMENTARER

Efter intervjuerna har jag insett att när man skall förklara och förstå vilka egenskaper,

erfarenheter och kompetenser tillika bedömningsfaktorer som

chefsrekryteringskonsultföretagen använder vid chefsurval finns det ett par faktorer som är

helt avgörande för vad som efterfrågas och eftersöks. För att förstå hur

chefsrekryteringskonsulter gör urval är det således inte i den grad enkelt att man bara kan

räkna upp vilka egenskaper, kompetenser och erfarenheter som avgör vilka konsulterna

nominerar som slutkandidater för tjänsten utan att ta hänsyn till yttre omständigheter som

kravprofil, företagscykel och företagskultur.

Utifrån mina intervjuer kan jag således dra slutsatsen att  kravprofil, företagscykler,

företagskultur och ibland även bransch avgör helt vilka bedömningsfaktorer tillika personliga

egenskaper och kompetenser som är viktiga. Ett företag som t ex befinner sig i ett inledande

skede söker och har behov av en helt annan ledare och ledarskap jämfört med ett väletablerat

företag. Varje kravprofil och uppdrag är unikt och det finns alltid någon faktor som skiljer sig,

vilket gör att man aldrig kan ta samma uppsättning kandidater vid ett uppdrag och flytta över

dessa till ett annat uppdrag. Dock finns det ett par egenskaper, kompetenser och erfarenheter

som krävs/efterfrågas och som är avgörande faktorer vid alla chefsrekryteringsuppdrag. Dessa

är tidigare erfarenhet av att leda personal dvs arbetslivserfarenhet från motsvarande eller

snarlik den nu aktuella befattningen. Dessutom efterfrågas alltid social kompetens/social

förmåga eller vilket uttryck man nu föredrar med betydelsen av att kunna leda, engagera och

motivera medarbetare, god kommunikationsförmåga, förmåga att hantera svåra situationer,

lyhördhet, kunna anpassa sig till nya situationer och relationer mm.

Eftersom arbetslivserfarenhet av motsvarande eller snarlik befattning bedöms som bland de

absolut viktigaste urvalskriterierna, kan jag utifrån intervjuerna dra slutsatsen att de

undersökta chefsrekryteringsföretagen, bedömer mer utifrån vad en kandidat har gjort än vad

en kandidat har potential att prestera. Detta är kanske inte särdeles anmärkningsvärt då det är

en av de mest tillförlitliga prediktorerna.

Chefsrekryteringskonsulterna använder alltid flera urvalsinstrument och bedömningsfaktorer

för att få så stort bedömningsunderlag som möjligt för att kunna bedöma huruvida den
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sökandes kompetens i form av yrkeskunnande motsvarar den efterfrågade kompetensen för att

göra en prognos för framtida arbetsprestation. Trots att de använder sig utav flera

urvalsinstrument, kan jag utifrån intervjuerna konstatera att de använder psykologiska test i

mindre utsträckning än vad jag hade förväntat mig. Flera intervjupersoner menar att de ofta

känner efter någon timmes intervju om den här personen är en för det aktuella uppdraget

lämplig kandidat eller ej. Här kan man reflektera över en viss skillnad gentemot litteraturen på

området som påtalar användandet av vetenskapliga psykologiska test för att undvika den

subjektiva intuitionen.  Jag har vid mina intervjuer med vissa intervjupersoner stött på en

skepsis mot de psykologiska testverktygen som finns. De poängterar erfarenhet av

personbedömning och att man lär sig att bedöma kandidater med årens lopp, vilket jag inte

betvivlar. Jag konstaterar således att personbedömningen och urvalsarbetet till viss del görs

med hjälp av en mycket träffsäker mångårig erfarenhetsintuition.

Vidare kan jag konstatera att det råder en mycket stor samstämmighet mellan mina

intervjupersoner och deras syn på ledarskap och vilka bedömningsfaktorer som är viktiga.

Osökt kopplar jag detta till litteraturen om ledarskap som poängterar de spontana

ledarskapsteorierna och som antas ha stor betydelse vid personbedömning. Dessa spontana

teorier förekommer ofta inom populärvetenskapen och dessa brukar påvisa att det finns hos

gemene man en ganska enig och klar bild över hur en chef skall vara.

Bortsett från användandet av psykologiska test är även skillnaderna i urvalsarbetet relativt

små.

Avslutningsvis är det mycket viktigt att poängtera vikten av motivation, vilket mina

intervjupersoner ser som en mycket viktig faktor att bedöma. Oavsett om personen har

erfarenhet och kompetens som motsvarar den efterfrågade kompetensen för den aktuella

chefsbefattningen, är det inte säkert att resultatet blir lyckat om personen inte är motiverad

och entusiastisk till arbetet. Motivation hos ledaren är också mycket viktigt för att kunna

sprida engagemang och motivation hos medarbetarna.
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UTFORMANDE AV INTERVJUMANUAL BILAGA 1

När jag väl hade lyckats precisera mitt syfte och bestämt mig för metod och då specifikt den

mer ostrukturerade intervjun som verktyg var det dags att utforma en intervjumanual för att få

svar på mina frågor. Syftet med intervjumanualen var att få in ett så stort underlag som

möjligt kring hur chefsrekryteringskonsulterna går till väga när de värderar och bedömer

kandidater.

Det första temat som jag satte upp var chefsrekryteringsföretaget. Detta för att jag skulle få en

presentation av företaget och dess inriktning på uppdrag. Företagets typ av uppdrag fann jag

väsentligt eftersom det var intressant att se om företaget tillsatte chefer inom någon speciell

bransch och i sådana fall om olika bedömningsfaktorer prioriteras olika beroende på vad för

chef som skall rekryteras.

Därefter använde jag mig av temat uppdragsförfarande. Detta för att få en bild av hur hela

processen går till vid ett uppdrag och hur lång tid ett uppdrag tar. Detta tema inbegrep hur

företagen hittar kandidaterna, vem som utarbetar arbetsanalysen och hur den utarbetas och

dess relevans vid chefsbefattningar.

Det tredje temat bedömningsfaktorer, utgjorde själva kärnan i intervjumanualen eftersom det

var studiens huvudfråga. Här sökte jag svaret kring vilka variabler man använder sig av för att

förutsäga kandidatens möjlighet att uppfylla de förväntade arbetskraven och arbetsresultatet.

Vilka bedömningsfaktorer använder sig de olika företagen av och hur och varför använder de

sig av dessa. Vidare sökte jag under detta tema svaret på om det går att rangordna

bedömningsfaktorerna dvs finns det någon av dem som är en mer tillförlitlig prediktor än

övriga eller är det den unika befattningen tillika det unika fallet som avgör.

Nästa tema som jag satte upp var problem. Här var jag ute efter att få svar på problem och

svårigheter vid externt konsulterad chefsrekrytering både vad gäller personbedömningen och

rekryteringsprocessen som helhet.

Det femte temat behandlade olika branschers betydelse för vilka bedömningsfaktorer som är

viktiga vid tillsättandet av chefer till dessa. Vilken betydelse har branschen och marknadens
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utseende inom den bransch där chefen skall tillsättas och hur påverkar det vilka kvaliteter och

kompetenser som efterfrågas hos chefen.

Därefter satte jag upp temat ledarskap och organisationskultur. Anledningen till detta var för

att få en förståelse för hur organisationskultur i form av normer, värderingar och mål inverkar

på ledarskapet och vilken betydelse detta får när konsulterna gör urval.

Temat därefter kallade jag för test och metod och detta var intimt förknippat med temat ovan.

Detta tema tjänade en extra säkerhet för att få klarhet i hur chefsrekryteringsföretagen går till

väga för att  t ex ta reda på kandidatens arbetsmotivation, personlighet, begåvning och

liknande bedömningsfaktorer. Av litteraturen på området framgår det att förekomsten av olika

sorters begåvnings- och personlighetstest blir alltmer förekommande och därav fann jag det

intressant att ta reda på vilka test som mina undersökta företag använder sig av.

Det sista temat som avslutade intervjuguiden behandlade utvärdering och policy.  Avsikten

med detta tema var att ta reda på huruvida utvärdering förekom dvs om uppdragsgivaren och

den nyanställde efter några månaders tid är nöjd med rekryteringen. Vilken policy har

företagen i de fall en uppdragsgivaren inte är nöjd med rekryteringen etc.
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INTERVJUMANUAL BILAGA 2

Företaget: (Inriktning, typ av uppdrag etc)

Uppdragsförfarande: (Hur går processen till etc)

Bedömningsfaktorer: (vilka)

Problem: (bedömning och generellt)

Bransch: och bedömningsfaktorer) (exemplifiera några rekryteringar inom olika branscher,

vilka bedömningsfaktorer användes då? Var någon mer relevant än någon annan?)

Ledarskap och org-kultur

Metod och test:

Utvärdering och policy: ( Hur sker denna och vad händer om t ex en kund inte blir nöjd etc),
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URVALSMETODER BILAGA 3

Detta avsnitt behandlar en litteraturgenomgång av urvalsmetoder tillika urvalsinstrument som

belyses av litteraturen om rekrytering och urval. Jag har valt att lägga detta avsnitt som en

bilaga, där den intresserade läsaren kan använda detta avsnitt som en jämförelse och

förklaring till mina intervjupersoners urvalsmetoder och de som litteraturen belyser.

De första ursprungliga tillika administrativa bedömningarna som man brukade göra av

sökande, innan man började ta hjälp av olika vetenskapliga personlighets- och begåvningstest,

brukar inom litteraturen på området kallas för den ”klassiska trion”. Denna klassiska trio

bestod av: referenser, intervju och meritförteckning. I takt med psykologin och främst arbets-

och organisationspsykologins landvinningar kom denna metod att kritiseras för att inte vara

ett tillräckligt bedömningsunderlag. Bland dem som varit mycket kritiska mot de ursprungliga

urvals- och bedömningsmetoderna är Cook, som i sin bok: Personal Selection, hävdar att

metoderna ej är ett tillräckligt informationsunderlag och därmed har metoderna inom den

klassiska trion, enligt Cook, både låg reliabilitet och validitet55.

Ansökningshandling

Ansökningshandlingen, kan agera som ett initialt utgallringsverktyg. Denna skall enligt

Hagafors, bara användas för att sortera ut de som inte har adekvata meriter och minimikrav

utifrån kravspecifikationen. Det är viktigt att man inte gör någon bedömning av personen

utifrån ansökningshandlingens utformning då denna inte ger någon personlighetsmässig

information och då utseendet kan variera beroende på den sökandes syfte med ansökningen.

En viss utformning av ansökningen kan vara gjord för att den skall pocka på uppmärksamhet

och skilja sig från övriga eller vara skriven såsom den sökande tror att arbetsgivaren vill att

den skall se ut. Därför skall man endast se till faktainformationen i denna typ av

urvalsinstrument56. Ahrnborg-Swenson hävdar dock att den rekryteringsansvarige skall och

kan utvinna en viss informationsdel om den sökande. Det rekyteraren då bör fokusera på är

                                                          
55 Cook, 1998s. 4ff
56 Hagafors, 1990s. 89f
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om den sökande är försiktig och ödmjuk eller om denne är mer skrytsam i sin presentation.

Dessutom kan man se om brevet är slarvigt eller noggrant formulerat och strukturerat57.

Intervju

Efter sorteringen av ansökningshandlingar sker vanligtvis intervjun. Detta medel används för

att få träffa den sökanden och få en mer ingående information och uppfattning om personen.

Intervjun innebär ett ömsesidigt informationsutbyte, då även den sökande får information om

tjänsten ifråga. Intervjun syftar mer eller mindre till att arbetsgivaren och den sökande ska få

så mycket information av varandra att man kan ta ställning till om det är intressant att gå

vidare58. Arbetsgivaren eller bedömaren strävar i intervjun efter att iakttaga och bedöma

individens kompetens, motivation och intressen i relation till arbetskraven och använder detta

för att kunna göra en prognos kring individen och jämföra med andra sökande vid

urvalsbeslutet. Det gäller för bedömaren att kunna bedöma hur utfallet skulle bli om den

sökande får den aktuella tjänsten dvs blir denne framgångsrik, medelmåttig eller rent av

misslyckad59.

Intervjumetodens värde i sig som bedömningsinstrument är omdiskuterat men ändå mycket

värdefullt då denna metod ger möjlighet till personlig kontakt med de sökande. Dessutom

ökar metodens tillförlitlighet om intervjun är systematiskt planerad samt om den görs av en

erfaren intervjuare med kunskaper i intervjuteknik60. Ahrnborg-Swenson hävdar att intervjun

ger mycket information om vårt sociala beteende och en yttre bild av personen. Intervjun ger

en möjlighet till att bedöma den sökandes uttryckssätt och kroppsspråk som kan säga mycket

om vår personlighet och som vid vissa tillfällen t.o.m. kan säga mer än den faktiska verbala

kommunikationen människor emellan61.

Tollgerdt-Andersson är mer kritisk mot intervjumetoden och påstår att vi ofta sätter en

orealistiskt hög tillit till intervjun som bedömningsinstrument. Tollgerdt-Andersson belyser

istället problemet med att intervjun och bedömningen genomsyras av rekryterarens subjektiva

                                                          
57 Ahrnborg Swenson, 1997s. 151f
58 Hagafors, 1990s. 92
59 Prien, 1992s. 28
60 Hintze, 1990s. 99
61 Ahrnborg Swenson, 1997s. 156ff



65

värderingar och attityder. Vidare nämner hon metodens svårigheter i form av det logiska felet

och haloeffekten. Det förstnämnda kan förklaras med t ex en koppling mellan slarvig klädsel

och slarvigt och vårdslöst utfört arbete. Det sistnämnda syftar till när intervjuaren fastnar för

något specifikt hos intervjupersonen och låter detta nyansera hela intrycket och bedömningen

av personen ifråga62.

Referenser

Cook, skriver att vid en intervju låter man personen ifråga få tala för sig själv och berätta vad

denne kan prestera och hurudan denne är till karaktären medan det vid referenstagningen är

andra människor som känner personen som uttalar sig om den samme63. Referenser används

således för att få en bekräftelse av att de uppgifter som den sökande har lämnat är korrekta.

Referenstagning innebär att man tar kontakt med signifikanta personer som t ex tidigare

arbetsgivare, medarbetare etc för att dels få bekräftelse på att de redan lämnade uppgifterna

om den sökande stämmer samt att man kan få kompletterande uppgifter om huruvida

personen har skött sina arbetsuppgifter, samarbetsvilja och popularitet på arbetsplatsen etc64.

Det finns dock en fara med att ge denna metod för stor tillförlitlighet och utrymme i

bedömningsarbetet enligt Nilsson, som hävdar att vi människor och särskilt i vår svenska

kultur gärna pratar mer positivt än nedvärderande om andra människor och att referenser

därför tenderar till att bli något skönmålade. Dessutom väljer den sökande referenten och

väljer då oftast någon person som den har förtroende för och som den känner att den har en

någorlunda bra relation med i förhoppning om att få ett positivt vitsord. Nilsson menar dock

att vi inte ska låta oss hindras av dessa faror då referenstagningen kan ge mycket värdefull

information vid urvalsarbetet förutsatt att man beaktar dessa faror och därmed är mycket

noggrann vid referenstagningen. Referenstagningen som hjälpmedel kan ge information om

mer svårbedömda personliga egenskaper som samarbetsvilja, initiativförmåga och motivation,

samt ge information om personens kapacitet och kompetens som är relevant för den lediga

                                                          
62 Tollgerdt-Andersson, 1990s. 80ff
63 Cook, 1988s. 65
64 Granberg, 1994s. 211f
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tjänsten. Referenser kan också hjälpa till att komplettera en ofullständig bild och luckor i

CV:et.65.

För att referenstagningen skall bli så fruktsam som möjligt bör man enligt Nilsson beakta

följande: eftersom referensgivarens uppgifter färgas av dennes personlighet och dennes

erfarenhet bör man skaffa sig information om referensgivarens bakgrund och arbetssituation

och dennes relation till den sökande. Kopplat till detta är också att man bör ta reda på mest

möjliga om den sökandes tidigare och nuvarande arbetsmiljö för att bättre kunna bedöma

uppgifterna man får. Vidare är det viktigt att man strukturerar och förbereder vad det är för

information som behövs för att bekräfta eller dementera de uppgifter man redan har fått av

den sökande eller eventuellt bristande information som man vill ha klarhet i.

Referenstagningens främsta uppgift är dock att ge svar på olika frågor som är relevanta vad

gäller den sökandes lämplighet för den specifika tjänsten och detta kan uppnås vid lyhördhet

och aktivt lyssnande. För att öka tillförlitligheten hos referenser är det viktigt att få

information från flera referensgivare. Om inte den sökande har lämnat mer än ett par

referenser bör man be den sökande om han/hon kan uppge några flera referenspersoner som

man får ta kontakt med. Det är mycket viktigt att man ber om lov och underrättar den sökande

om man vill ha en referensperson som den sökande inte har uppgivit, då uppgifter av denna

karaktär är ytterst personliga och en fråga om integritet66. Viktigt vid användandet av

referenser som bedömningsinstrument är att man alltid skall ha som praxis att använda detta

instrument i slutet på urvalsarbetet efter genomgång av ansökningshandling, intervju och

eventuella tester. Detta därför att referenser skall kunna hjälpa till att komplettera

bedömningsunderlaget och helhetsbilden av den aktuella individen. Referenstagningen bör

också göras i slutet av urvalsfasen för att förhindra en färgad intervju där rekryteraren har fått

förutfattade meningar om kandidaten67.

Tester

Innan vi nämner olika sorters tester kan det vara intressant att nämna att Mabon,

rekommenderar att använda test vid svåra urvalssituationer då test ökar kostnaden för en
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rekryteringsprocess. Testen är relativt dyra och onödiga att använda vid en urvalssituation där

vi har många lämpliga sökanden till ett fåtal lediga tjänster men om däremot motsatta

förhållanden råder där vi har ett fåtal lämpade till ett större antal lediga tjänster kan det vara

klokt och fruktbart att använda sig av testet som ytterligare ett bedömningsinstrument för att

öka sannolikheten att träffa rätt i urvalsvalet68.

Det finns en mängd olika test som kan användas vid urvalsarbetet. Traditionellt sett brukar

testen delas in i fyra grupper:  personlighetstest, färdighetstest, begåvningstest och assessment

center tillika situationsövningar. Personlighetstestet mäter således personlighetsegenskaper,

färdighetstesten syftar till att mäta kunskaper som t ex språk, motorik (fingerfärdighet) eller

dataprogrammering etc. Begåvningstestet mäter intelligens och analytisk förmåga etc och

assessment center eller situationsövningar är övningar och tester som bygger på simulerade

arbetsrelaterade uppgifter och problemlösningar69.

Vilka är då fördelarna med att använda sig av tester? Mabon, hävdar att testet som instrument

kan vara bra då de ofta kan ge överraskande besked i både positiv och negativ bemärkelse.

Mabon menar att det är inte ovanligt att den framgångsrike civilekonomen mitt uppe i

karriären kan ha väldigt svårt att följa logiska resonemang och att en person som gått den

långa och krokiga vägen utan några märkbara studieprestationer kan besitta en utmärkt

analytisk förmåga. Detta är enligt Mabon, anledningen till att många stora internationella

företag har som praxis att testa alla nyckelpersoner upp till VD-nivå i både personlighets- och

begåvningshänseende70.

Littorin, hävdar att förutsatt att testen är vetenskapligt utformade och utprovade samt att

testtolkaren besitter kunskaper om hur testen skall användas och analyseras kan man utvinna

bl a följande: testet kan ge underlag för viktiga frågor inför intervjun, kan spara tid och

uppmuntra till en meningsfull dialog vid intervjun. Testet ökar informationsmängden om den

sökande och ger en annan vinkel än det intuitiva och subjektiva hos rekryteraren. Testet kan
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även fördjupa intervjun och vara ett stöd för hypoteser samt att ett arbetsrelaterat test

beskriver individen i förhållande till de specifika aktuella arbetsuppgifterna71.

Precis som det finns fördelar finns det även en mängd faror och nackdelar med test och

Littorin, nämner bl a att test aldrig kan ge en objektiv och sann bild av en människa och

således har det ett begränsat informationsvärde. Testen är också dyrbara och ett bra test kan

ev förutsäga 10 % av en människas beteende. Tester kan också skapa tävlingsmentalitet och

locka den sökande till att ljuga. Vidare argument mot test är att få är utvecklade för att kunna

göra prognoser för arbetslivet och arbetsuppgifter, testet kan också få för stor tillit vid en

urvalssituation och tränga undan andra viktiga delar i bedömningsurvalet samt att test

inskränker på individens integritet72.

Viktigast av allt vad gäller test torde enligt Gordon, vara att man är medveten om testens

förutsättningarna och vad som måste beaktas angående testen och dess fördelar och

begränsningar. Test kan ge värdefulla resultat och framförallt motverka snabbt subjektiva och

intuitiva intryck men testet får ändå inte ges för stort utrymme vid bedömningen utan bör ses

som en del och en hjälp vid bedömningen. Testet mäter hur personen agerar, reagerar och

analyserar i just testsammanhanget men det behöver inte säga något om hur den samme

kommer att agera i annorlunda och framtida situationer. Detta måste man alltid vara medveten

om när man skall utföra, använda och tolka test73.

Assessment Center

Assessment Centers har sitt ursprung från militärpsykologin, där man ville simulera mycket

påfrestande och besvärliga situationer som i möjligaste mån skulle likna officerarnas verkliga

arbetssituation. Militärpsykologer och psykiatriker utsatte de sökande för diverse realistiska

påfrestningar och dilemman för att observera och analysera hur de sökande löste uppgifterna.

Idag används Assessment Centers främst bland storföretagen som ofta använder sig av denna

metod vid internrekrytering för att studera chefspotentialen bland de anställda74. Den något

mer moderna tappningen av Assessment Centers som började användas av icke-militära
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företag i slutet på 70-talet och början av 80-talet har definierats som ”standardised evaluation

of behaviour based om multiple inputs”75. Assessment Centers är en tidskrävande och dyrbar

urvalsmetod och därför används den nästan uteslutande till högre befattningar76.

Assessment Centers är således situationsövningar där man strävar efter att simulera så

verklighetstrogna arbetssituationer som möjligt. Deltagarna får sedan hantera de

beslutsärenden och arbetsuppgifter som t ex ingår i en försäljningschefs arbetsdag77.

Assessment Centers består av både individuella uppgifter och uppgifter som skall lösas

tillsammans med andra deltagare. Övningarna kan bestå av att göra en enkel budget eller att

försöka motivera och uppmuntra en slutkörd medarbetare. Att fatta ett snabbt beslut med

ofullständig information vid ett avtal eller en affär kan vara en annan typ av uppgift. Vidare

brukar man använda icke ledarledda  gruppdiskussioner för att se och observera hur de olika

deltagarna agerar i grupp. Att hantera klagomål från en missnöjd kund samt ledning av och

delegering till medarbetare är ytterligare exempel på uppgifter som ingår i Assessment

Centers78.

Syftet med Assessment Centers är att på ett strukturerat sätt beskriva hur deltagaren agerar i

olika situationer och utifrån detta försöker observatörerna skapa en bild av deltagarnas

personlighet. Utifrån deltagarnas olika beslut och agerande i de olika situationerna kan man

dra slutsatser om hur de olika deltagarna skulle komma att fungera på den aktuella

befattningen79.

Vilka starka respektive svaga sidor finns då med denna mycket breda och varierande

urvalsmetod? Prien, hävdar att Assessment Centers är det mest effektiva

bedömningsinstrumentet för bedömning av potential för kvalificerat chefs- och ledararbete.

Metoden ger utomordentligt stora möjligheter för variation av uppgifter som liknar det

verkliga arbetslivets beståndsdelar. Prien, hävdar vidare att det är denna nya typ av

beteendeobservationer som ger en bättre prognos för framtida beteende än de gamla

traditionella egenskapsbedömningarna där man utgick från personliga egenskaper som
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utkristalliserades vid tolkning av personlighetstest80. Cook, skriver att Assessment Centers

ofta utpekas som urvalsmetodernas Rolls-Royce, men framförallt är metoden populär därför

att den är väldigt omfattande och beaktar många aspekter av deltagarens personligheter och

olika kapaciteter. I och med att den innefattar många olika uppgifter och mäter olika förmågor

har den också högre validitet och reliabilitet än värdet i t ex ett ensamstående

personlighetsinventorium81.

Nackdelarna med metoden är att den är dyr och mycket tidskrävande samt att den ställer

mycket höga krav på och kräver stora insatser av de linjechefer och eller de personalansvariga

som skall vara observatörer samt givetvis en stor insats från de som prövas82. Övrig kritik mot

metoden är att den skapar status quo då den ständigt reproducerar karbonpapperskopior av

den nuvarande ledningen83.
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