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kandidatexamen, VT 2018, 15 HP.  

Författare: Jessica Nilsson och Jonathan Sjöstedt 

Handledare: Ulrika Westrup 

Studieobjekt: Chefsrekryterare och rekryteringsprocessen av chefer 

Problemområde: Personalen är organisationers viktigaste resurs och då chefer syftar till att 

leda, utveckla och organisera verksamheter blir rekryteringen av dessa individer avgörande 

för organisationers lönsamhet. För att rekrytera rätt person till rätt tjänst krävs det att arbetet 

blir gjort på rätt sätt. Felrekryteringar är kostsamma för verksamheterna och för att undvika 

sådana förespråkas standardiserade rekryteringsprocesser. Vilka metoder som 

rekryteringsföretag väljer att använda i sitt arbete kan dock variera, men flera forskare menar 

att dessa metoder enbart är teorier då de inte följs i praktiken. 

Syfte: Syftet med denna studie är att förstå hur chefsrekrytering går till i praktiken och hur det 

förhåller sig till teorierna för att på så vis öka förståelsen kring processen. 

Frågeställning: Vilka perspektiv och metoder utgår chefsrekryterare från i praktiken och 

varför? 

Metod och genomförande: Studien har en kvalitativ utgångspunkt och antar en abduktiv 

ansats. Vid empiriinhämtning har sju semistrukturerade intervjuer genomförts med 

chefskonsulter från sex rekryteringsföretag. Empirin har bearbetats och analyserat med hjälp 

av teorierna, för att avslutningsvis resultera i slutsatser och besvarandet av vår frågeställning. 

Teori: Kompetensbaserad rekrytering, evidensbaserad rekrytering samt den psykometriska 

och den sociala rekryteringsansatsen 

Slutsatser: Chefsrekryterare arbetar överlag på samma, eller åtminstone liknande sätt, i sina 

rekryteringsprocesser. I praktiken delar de tre skilda rekryteringsteorierna, den psykometriska 

rekryteringsansatsen, evidensbaserad rekrytering och kompetensbaserad rekrytering, samma 

grundläggande metod och liknande perspektiv. Skillnaderna rör teoriernas nyanser medan den 

sociala ansatsen utgör det närmaste vi kan komma en motsats. Chefsrekryterare påstår sig 

använda vissa utvalda teorier men vid närmare undersökning blandas teorierna i processen. 

Nyckelord: Chefsrekrytering, rekryteringsprocess, kravprofilering, urvalsarbete, 

kompetensbaserad- och evidensbaserad rekrytering samt den sociala rekryteringsansatsen 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

I am convinced that nothing we do is more important than hiring and developing people. At the 

end of the day you bet on people, not on strategies. 

- Lawrence Bossidy, f.d. VD på General Electric 

 

Ovanstående citat, uttalat av VD:n på USA:s sjätte största företag år 2011, poängterar 

människornas betydelse då det är de som utgör grunden i organisationer. Även Nilsson, Wallo, 

Rönnqvist och Davidsson (2011) menar att personalen är den främsta av verksamheters alla 

resurser. Det blir därmed förståeligt att kraven på välfungerande rekrytering och utveckling 

ständigt ökar. 

 

Rekrytering är, enligt Sindhu och Kaul (2017:55), en process som handlar om att både söka 

upp, attrahera och selektivt behandla mänskliga resurser. Med andra ord innebär rekrytering att 

locka och anställa utvalda personer för respektive tjänst, för att matcha företags behov med 

potentiella medarbetare. Innan 1993 skedde den största delen av rekrytering för nya tjänster 

genom Arbetsförmedlingen, men efter att deras monopol avreglerades bildades många företag 

som tillsammans skulle komma att konkurrera inom den nya rekryterings- och 

bemanningsbranschen (riksdagen.se). Idag finns över 530 auktoriserade företag i Sverige som 

arbetar med rekrytering och under år 2016 rekryterades över 220 000 personer till nya jobb 

(bemanningsföretagen.se). Vi ser alltså att rekryteringsbranschen växer och förändras. Allt fler 

företag uppmärksammar vikten av rekryteringsarbete och det blir vanligare att större 

organisationer har egna interna avdelningar för Human Resources (HR), vilka hanterar 

respektive företags omorganiseringar, nyrekryteringar och kompetensutveckling. 

 

För att kunna säkerställa innehavandet av nödvändig kompetens i organisationer är alltså 

rekrytering av stor betydelse (Nilsson & Ellström, 2012). Eftersom medarbetare idag stannar 

kortare tid på en och samma arbetsplats, ökar därför behovet av rekrytering konstant 

(Arbetarbladet.se). Rörligheten på arbetsmarknaden speglar i sin tur föränderligheten i utbud 

och efterfrågan, vilken i dagens samhälle präglas av digitalisering, projektanställningar och 

många nya tjänster (ibid). Förut belönades medarbetare för lojalitet. Idag ser dock många 

fördelar i att byta jobb ofta eftersom det både kan ge större erfarenheter, bredare kontaktnät och 
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mer utvecklad flexibilitet (Chef.se). På så vis kan de medarbetare eller chefer som haft flera 

anställningar bli mer värdefulla för verksamheter. Att våga ta steget och byta jobb oftare kan 

även vara ett framgångsrikt sätt att karriärmässigt skaffa sig bredare och ny kompetens på 

dagens föränderliga arbetsmarknad (GP.se). Eftersom arbetsmarknaden visar på en ökad 

föränderlighet, ökad flexibilitet och ökat fokus på kompetenser blir också rekrytering en allt 

mer betydelsefull del av verksamheten. Att täcka företags behov av kunskap och förmågor med 

rätt medarbetare är alltså viktigt både för att utveckla de konkurrensfördelar som personalen 

utgör och för att följa med i marknadens omställningar. 

 

Chefskap kan ha stor betydelse för verksamheter. De roller som chefen besitter kan påverka 

organisationen i flera avseenden och det är därför viktigt att investera i bra chefskap. Bra chefer 

är en av de viktigaste faktorerna på en arbetsplats för att medarbetare ska vilja stanna i 

organisationen (Kvalitetsmagasinet.se). Chefer har mandat att påverka organisationen i större 

utsträckning än vad medarbetarna har och Obert och Södergård (2010) menar att välfungerande 

chefskap faktiskt är en förutsättning för välmående organisationer. Mintzberg (1975:52–55) 

hävdar att chefskap är en position med ansvar för en organisation eller organisationsdel och 

förklarar att chefskap förverkligas av personer när de besitter särskilda roller. 

 

Kompetent chefskap ligger till grund för organisationers lönsamhetsutveckling och därför blir 

det avgörande med välfungerande rekrytering, enligt Van Clief (1992). Han (ibid) konstaterade 

detta redan i början av 1990-talet, när han skrev att en av de viktigaste uppgifterna som 

organisationer står inför är att finna chefskandidater vars syn på kompetens och arbete 

överensstämmer med organisationens framtida behov. Obert och Södergård (2010) framhäver 

också att lyckade chefsrekryteringar är avgörande för verksamheters framtid och lönsamhet. 

Eftersom rekrytering av nya personer skapar förutsättningarna för alla andra projekt inom 

företag kan externa rekryteringstjänster köpas in från specialiserade företag för att genomföra 

lyckade anställningar med större säkerhet. Vikten av att attrahera och anställa en person som 

passar verksamheten kan dessutom motiveras med ekonomiska argument. Att felrekrytera en 

medarbetare beräknas genomsnittligen kosta 700 000 kronor, vilket kan jämföras med två 

årslöner (Chef.se). Att rekrytera fel chef kan dessutom bli ännu dyrare. Även Lindelöw 

(2003:20) har, beräknat att en felrekrytering kan kosta mellan 180 000 och 990 000 kronor. Att 

undvika kostsamma felrekryteringar är därmed en prioritering. 
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För att säkerställa att rekryteringen leder till ett önskvärt resultat finns olika metoder att 

använda. Nilsson (2006) menar att misslyckade rekryteringar kan undvikas genom noggranna 

rekryteringsrutiner och utvärderingar. Lindelöw (2008) menar dock att rätt metoder och verktyg 

kan utgöra svåra utmaningar. Sjöberg (2014) skriver att tidigare forskning förespråkar att 

formaliserade och standardiserade rekryteringsprocesser är huvudkomponenter när personer 

ska bedömas och gallras ut för en särskild position. I takt med bland annat 

rekryteringsbranschens framväxt presenterades år 2012 en standard, ISO 10667, för 

bedömningstjänster i arbetslivet (Sis.se). Med hjälp av denna standard utvecklades 

möjligheterna att mäta skillnader både mellan olika kandidater och mellan olika 

rekryteringsprocesser. 

 

Rekryteringsprocessen kan variera, men det finns vissa modeller som återkommer i litteraturen. 

Den mest förekommande benämningen på rekrytering handlar om att arbeta kompetensbaserat. 

Lindelöw (2008:21) förklarar att teorin om kompetensbaserad rekrytering (KBR) handlar om 

att fokusera på kandidatens kompetens och kvalifikationer för att reducera personliga 

värderingar. Ett yngre synsätt som också förekommer, dock mer sällan, är teorin om 

evidensbaserad rekrytering (EBR), vilket innebär att processen ska kvalitetssäkra kandidater, 

grundat på forskning (Tangen & Breyer Witt, 2015:13). 

 

Olika rekryteringsmodeller eller HR-teorier finns alltså framarbetade, men flera forskare menar 

dock att teorierna om de optimala rekryteringsmetoderna inte följs i praktiken (Holgersson, 

2003; Bolander, 2002; Lindelöw, 2008). Bolander (2002:88) skriver också att urval och 

bedömningar faktiskt sköts på ineffektiva sätt då de framarbetade steg och principer som 

vanligtvis föreskrivs inte följs i rekryteringsprocessen. Det största problemet för en 

rekryteringsprocess är bristande arbete i utformningen av kravprofilen eftersom den ska 

specificera både kompetenskrav och kriterier för befattningen (Kahlke & Schmidt, 2002; 

Lindelöw, 2008; Obert & Södergård, 2010). 

 

Skillnaderna mellan rekryteringens teori och praktik kan alltså förtydligas och eftersom 

chefskap är så pass avgörande inom organisationer blir det därför intressant att undersöka hur 

chefsrekryteringsprocesser fortlöper. Genom att studera detta ämne vill vi identifiera olika 

perspektiv och metoder som finns för att se om de används i det praktiska arbetet. Att öka 

kunskapen om hur chefsrekrytering går till i praktiken är alltså essentiellt, framförallt ut ett 

Service Management-perspektiv, och vi ställer oss därför undrande till hur 
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rekryteringsprocessen ser ut när företag låter externa aktörer sköta dess chefsrekrytering. Vi vill 

genom vår undersökning också förstå vilka teorier och tekniker som prioriteras vid rekrytering 

till chefsbefattningar. Dessa frågor blir därmed väsentliga att belysa för att öka förståelsen för 

företags rekrytering av chefer. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Service Management syftar till att leda, utveckla och organisera tjänsteverksamheter, vilket 

förutsätter chefskap. Att chefskap är viktigt för organisationer är alltså ofrånkomligt och därför 

kan rekrytering av chefer på flera sätt vara avgörande. Syftet med denna studie är därför att 

förstå hur chefsrekrytering faktiskt går till i praktiken och hur det förhåller sig till teorierna. För 

att öka förståelsen kring processen vid chefsrekrytering undersöker vi olika rådande perspektiv 

och metoder. Vår ambition är att studien ska ge ett kunskapsbidrag gällande chefsrekrytering 

inom HR-fältet, med koppling till Service Management. Samtidigt vill vi också ge 

arbetssökande och chefsrekryterare möjligheten att bredda sin kunskap angående 

rekryteringsmodeller.  

 

För att uppnå studiens syfte har vi valt frågeställningen 

• Vilka perspektiv och metoder utgår chefsrekryterare från i praktiken och varför? 

I studien har vi valt att undersöka frågan i sex olika rekryteringsföretag. 
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1.3 Uppsatsens disposition 

Teoretisk referensram: 

I kapitel 2, vår teoretiska referensram, presenteras begrepp och teorier som har en central del i 

studien. Inledningsvis definieras rekrytering och den standardiserade processen redogörs med 

fokus på de mest avgörande delarna, kravprofil och urval. Därefter introduceras två 

rekryteringsmetoder tillsammans med kortare beskrivningar. 

 

Metod: 

I kapitel 3, som är metodavsnittet, inleder vi med att informera om forskningsstrategi, 

kvalitativt angreppssätt och metodologisk ansats. Sedan beskrivs våra urval av studieobjekt 

och avslutningsvis argumenterar vi för studiens tillförlitlighet tillsammans med etiska 

övervägande. 

 

Empiri och Analys: 

I kapitel 4 behandlas vårt empiriska material, vilket vi analyserar med hjälp av den teoretiska 

referensramen. Kapitlet är indelat i fyra avsnitt vilka analyserar chefsrekryteringsprocessen, 

kravprofilen och urvalsarbetet samt de olika rekryteringsteknikerna. 

 

Diskussion och Slutsatser: 

I kapitel 5 besvarar vi studiens frågeställning och knyter an till dess syfte genom att diskutera 

chefsrekrytering utifrån analysens resultat. Här sammanfattas slutsatserna innan ämnet 

perspektiveras för att öppna upp för framtida forskning. 
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2. Teoretisk referensram 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning och de teorier som är relevanta för vår studie. 

Vår teoretiska referensram utformas av begrepp och teorier kring rekrytering och chefskap, 

vilka ligger till grund för undersökningen. Inledningsvis presenteras rekryteringsprocessen, 

den psykometriska och sociala ansatsen, samt processens viktigaste delar. Därefter definieras 

chefsrekrytering vilket följs av att introduktion och beskrivning av två rekryteringsmetoder: 

kompetensbaserad och evidensbaserad rekrytering. 

2.1 Introduktion 

Då hela rekryteringsprocessen kan vara en stor och lång process har vi valt att främst fokusera 

på kravprofilering och urvalsmetoder eftersom dessa delar är de mest avgörande i processen 

enligt både litteratur och empiri. En kortare presentation av rekryteringsprocessen övriga delar 

kommer ändå presenteras, för att ge läsare en helhetsbild i ämnet. Då vi använt såväl svensk 

som engelskspråkig litteratur vill vi upplysa läsaren om att vi översatt begreppen manager och 

managerial work till chefskap och/eller chefsarbete. 

2.2 Rekrytering 

Rekrytering handlar om att hitta och anställa rätt person och det finns flera sätt att precisera 

begreppet på. Kyriakidou (2009:2) definierar rekrytering som den process där företag samlar 

ihop kvalificerade kandidater genom att annonsera en tjänst på marknaden och locka dem till 

att ansöka till tjänsten. Sindhu och Kaul (2017:55) preciserar rekrytering som den process som 

attraherar och övertygar kandidater till att söka ett visst jobb med hjälp av en intern avdelning 

eller externa källor. Även Bolanders (2002:2) förklaring stämmer överens med de andra 

definitionerna då hon menar att rekrytering syftar till att välja nya medarbetare till 

organisationer genom att hitta rätt kompetens utefter en standardiserad process. Trots flera 

definitioner förklaras rekrytering på liknande vis och är alltså en process där en organisation 

interagerar med potentiella kandidater för en viss tjänst. 

 

Redan på 1980-talet sammanfattade Flippo (1984, i Sindhu och Kaul, 2017:55) att rekrytering 

innebär den process som sammanför arbetssökande med de som efterfrågar arbetskraft, genom 

organisationers sökande efter potentiella anställda. Utvecklingen av rekryteringsarbetet har gått 

framåt men Bolander (2002:2) påstår att rekryteringens moderna historia började vid förra 
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sekelskiftet när rekryteringsprocessen främsta uppgift, att hitta lämpade kandidater utifrån 

kompetens, föddes. Denna hörnsten lever än idag trots att rekryteringsarbeten kan skilja sig åt 

mellan olika företag och tjänster. 

2.2.1 Rekryteringsprocessen 

Även om rekryteringsprocessen kan se olika ut beroende på situationer, visar Lindelöw 

(2010:26) att processen utgår från en standardiserad mall vilken utgår från tre övergripande 

steg, och återger fjorton olika moment för att ge en överblick över rekryteringsprocessen. Denna 

modell presenteras nedan i tabell 2.2.1. 

 

Tabell 2.2.1. Tolv steg till lyckad kompetensförsörjning (Lindelöw, 2010:26) 

 

Rekryteringens förberedelser inleds med undersökning av rekryteringens motiv och tjänstens 

arbetsuppgifter för att identifiera företagets behov och situation. Behoven analyseras för att 

formulera mål- och ansvarsbeskrivningar samt kravspecifikation. Organisationen skapar 

därefter ett ansökningsformulär och eventuellt en strukturerad mall för Curriculum Vitae (CV) 

som kandidaterna får fylla i. Beslut om annonseringskanaler och medieval tas innan nästa steg 

börjar. Urvalsmomentet innebär sedan att ansökningar tas emot och en första gallring av 

kandidater genomförs. De första intervjuerna sållar bort ytterligare kandidater medan de mest 

intressanta intervjuas på nytt. Vanligtvis används olika former av tester och 

personbedömningar i denna fas medan referenstagning sker på de slutliga kandidaterna innan 

företaget beslutar om anställning. När tjänsten förhandlats med slutkandidaten påbörjas det 
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tredje och sista steget, fortlöpande utveckling, där introduktion av arbetsplatsen, uppföljning 

av kandidaten samt medarbetarsamtal äger rum. Här kan andra utvecklingsinsatser 

förekomma innan lönen förhandlas fram tillsammans med eventuella belöningssystem. 

 

Bolander (2002) presenterar två olika ansatser på rekryteringsprocessen. I den psykometriska 

ansatsen används anskaffning av information, fastställda kriterier och urvalsinstrument för att 

undersöka egenskaper medan den sociala ansatsen istället handlar om sociala processer, 

relationer och psykologisk kontakt. Bolander presenterar flera versioner av 

rekryteringsprocessen i sin studie varav en, med utgångspunkt i Englunds (1999, i Bolander 

2002:8) undersökning, följer den psykometriska ansatsens urvalsmodell. I Bolanders modell 

finns flera likheter med Lindelöws (tabell 2.2.1), såsom att den är systematisk och att alla 

behandlas lika samt bedöms på samma villkor, allt för att främja ett objektivt beslutsfattande 

(Bolander, 2002:8).  

 

Till skillnad från Bolanders (2002:2–3) psykometriska ansats belyser istället den sociala 

ansatsen subjektivitet och sociala relationer i rekryteringsprocessen. Denna modell tydliggörs 

av Herriot (1992:133, i Bolander, 2002:22) på följande sätt: Organisationen kontaktar och 

informerar potentiella kandidater om tjänsten och företaget. Sedan underrättas kandidaterna om 

hur och varför organisationen efterfrågar respektive information för att avgöra vilka kandidater 

som troligast intresserar sig tillräckligt mycket för att ansöka. När ansökningarna kommer in 

gallras vissa bort medan andra kandidater får frågor gällande relevanta erfarenheter och 

ambitioner. Såväl organisationen som kandidaterna fattar beslut om de passar för varandra 

utifrån tidigare informationsutbyte innan förhandling och anställning avslutar processen. 

Genom hela detta förlopp tas hänsyns till maktbalanser beroende på rådande situation för 

organisationen, marknaden och konjunkturen medan själva urvalet egentligen grundas på 

selektion, attraktion och förhandling. 

2.2.2 Kravprofilering 

Rekryteringsprocessen kan ta sin utgångspunkt i det som Bolander (2002:9) kallar för 

kravprofil, vars olika moment baseras på prediktion och ställer krav på individen som ska utföra 

arbetet. Även Lindelöw (2010:72) beskriver denna del av rekryteringsprocessen som en 

kravlista på vad som krävs och förväntas av kandidaten, men använder istället kravspecifikation 

som benämning. Obert och Södergård (2010: 26) påpekar också vikten av att kravprofilen alltid 

ska utgöra utgångspunkten i rekryteringsarbetet eftersom kommande rekryteringsarbete baseras 
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på kravprofilen. De (ibid) menar att skapandet av en kravprofil, kravprofilering, innebär 

prioriteringar av vad som är viktigast för tjänsten men dessa prioriteringar kan skilja sig åt. 

Vidare kommer alltså kravprofil och kravspecifikation syfta till samma företeelse i denna studie 

medan kravprofilering anspelar på skapandet av just kravprofiler. 

2.2.3 Urvalsarbete 

Enligt Sindhu och Kaul (2017:55) är urval den del av rekryteringsprocessen som innebär val av 

individer med både relevanta kvalifikationer och kompetenser för att infria tjänstens krav. 

Lindelöw (2010:118–119) skriver också om urvalsarbete, vilket innebär den del av 

rekryteringsprocessen där ointressanta kandidater gallras bort och intressanta kandidater väljs 

ut. Även om Bolander (2002: 8–9) diskuterar två olika ansatser inom rekryteringsarbete så 

menar hon att urvalet gäller det beslutsfattande som baseras på tidigare definierade 

urvalskriterier medan tillvägagångssättet kan följa olika modeller. Urvalsprocessen, det vill 

säga urvalsarbetet, definieras på samma sätt av flera forskare. Det handlar om att ta beslut om 

vilka kandidater som ska väljas ut och vilka kandidater som ska väljas bort medan 

tillvägagångssättet kan skilja sig åt mellan olika rekryteringsmetoder och -modeller. 

2.2.4 Urvalsmetoders validitet 

Schmidt och Hunter publicerade 1998 en metaanalys, vilket innebär att ett stort antal 

vetenskapliga studier föreligger analysen där samtliga undersöker en viss fråga, och deras 

resultat i form av en validitetsstege används än idag (Lindelöw, 2003:24).  

 

Tabell 2.2.4. Schmidt och Hunters validitetsstege (Bolander, 2002:7) 
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Validitet syftar till den grad av korrelation som finns mellan ett teoretiskt begrepp och en 

praktisk aktivitet, det vill säga, om man verkligen mäter det som respektive undersökning ämnar 

mäta (Bolander, 2002:7). Stegen beskriver urvalsmetoders prediktiva förmåga, vilket Obert och 

Södergård (2010:82) förklarar som det mått som används för att bestämma en metods 

användbarhet för urval. Validitetsstegen visar alltså hur väl urvalsmetoderna förutser den 

rekryterade personens prestation i sin nya roll. Förmåga anges med ett värde mellan 0–1, där 0 

innebär att det inte finns något samband alls mellan metodens urval och personens potentiella 

prestation, medan 1 är ett idealiskt perfekt förutseende, vilket i praktiken aldrig går att uppnår. 

2.2.5 Tester 

Stiftelsen för tillämpad psykologi (STP) bildades 1966 av Sveriges Psykologförbund, med 

uppgift att främja vetenskaplig psykologisk forskning och utvecklingsarbete, och har byggt upp 

en oberoende kvalitetssäkring av test och testanvändning (Psykologforbundet.se). Sedan 2015 

har STP dock avslutat sin testgranskningsverksamhet och istället har Det Norske Veritas 

(DNV), genom ett samarbete, tagit över testgranskingen (ibid). STP och DNV arbetar med att 

godkänna tester och certifiera företag i att utföra testerna.  

 

Det finns flera olika varianter av tester, men oberoende av vilket test ett företag använder, är 

det enligt Obert och Södergård (2010:38–43) oftast fyra egenskaper – begåvning, personlighet, 

motivation och lämplighet – som testerna ska mäta. Begåvning som färdighetstest har enligt 

validitetsstegen en hög validitet och menas vara starkt sammankopplat med kandidatens 

framgång som chef (ibid). Både logisk förmåga, problemlösningsförmåga, kapacitet och 

intelligens testas och resultatet förutsäger bland annat sannolikheten att fatta rätt beslut och 

förmågan att ta till sig ny information snabbt (ibid). Förutom förmågor och färdigheter kan 

också personlighet analyseras med hjälp av tester.  

 

Vid rekrytering av högre befattningar inkluderas också tester för att undersöka den så kallade 

chefspersonligheten (Obert & Södergård, 2010:41), där relationsorienterade beteenden, 

strukturorienterade beteenden och förändringsinriktade beteenden mäts. Det förstnämnda 

handlar om sociala relationer och hur dessa skapas samt bibehålls, tillsammans med bland annat 

konflikthantering. Strukturorienterade beteenden innefattar förmågan att driva en verksamhet 

framåt, ha ett helhetstänk och genomdriva beslut. Förändringsinriktade beteenden behandlar 

förmågan att skapa och ändra strategier och anpassa organisationen till omvärlden (ibid). När 

motivation däremot undersöks så kan arbetspsykologiska tester delas upp för att granska 
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egenskaper på två olika sätt, där drivkrafter, som är starkt förknippade med personlighetstester, 

prövas först (Obert & Södergård, 2010:54–55) och därefter görs oftast ipsativa 

situationsbaserade tester, vilket innebär att kandidaten ska rangordna påståenden för att komma 

tillrätta med ett problem (ibid). 

 

Även assessment center kan användas i rekrytering. Det är däremot inte ett renodlat test utan 

en kombination av olika metoder, såsom intervjuer, begåvningstest, personlighetstest och 

simuleringsövningar (Obert & Södergård, 2010:71). Det sistnämnda utgörs av en 

inkorgsövning, en presentationsövning, ett medarbetar- eller chefssamtal samt oförberedda 

situationer eller liknande (Obert & Södergård, 2010:68–69). Assessment center är dock en 

tidskrävande och kostsam process. Därför används den nästan uteslutande till högre 

befattningar (ibid). 

2.3 Chefsrekrytering 

Direkt översatt skulle chefsrekrytering kallas för management recruitment på engelska men 

Fernandez-Mateo och Fernandez (2016:3636–7) klargör att rekrytering av människor till 

ledande företagsroller, alltså i arbetsmarknadens övre rang, benämns som executive search. De 

(ibid) nämner också att chefsrekrytering främst handlar om att söka upp såväl aktiva som 

passiva kandidater och sammanställa listor innan kandidater väl kontaktas. Även Obert och 

Södergård (2010:12) skriver att chefsrekrytering skiljer sig från rekrytering av övrig personal 

genom resursåtgång, svårighetsgrad och konsekvenser samt att personliga egenskaper spelar en 

större roll. Förutom dessa faktorer påpekar de (ibid) att rekryteringsprocessen i stort sett ser 

densamma ut oberoende av tjänstens hierarkiska nivå. Kenny (1978:80) karaktäriserar däremot 

chefsrekryteringens känslighet mot tolkningar och skiljer fenomenet från traditionell 

headhunting eftersom utvecklingen har inneburit en förlängd och mer djupgående process som 

ofta sköts av externa rekryteringsbolag. Han (ibid) menar således att headhunting syftar till att 

aktivt söka upp potentiella kandidater för en tjänst medan executive search är en mer omfattande 

aktivitet. 

2.4 Kompetensbaserad rekrytering 

Rekrytering är en aktivitet som kan ske på olika sätt och kompetensbaserad rekrytering är en 

sådan variant. Enligt Lindelöw (2008:21) handlar kompetensbaserad rekrytering om att 

reducera personliga värderingar och istället fokusera på kandidatens kompetens samt 

kvalifikationer. Med kompetens menar Lindelöw (2008:51) de färdigheter och förhållningssätt 
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som människor använder sig av för att åstadkomma en yrkesmässig prestation. Hon förklarar 

att kompetenser kan kategoriseras på många vis (2003:36), och hon väljer att dela in dem i fyra 

delar. Den första kompetensen är social eller interpersonell förmåga, vilket handlar om hur en 

person agerar när hen ska relatera till andra i olika sammanhang. Därefter kommer 

arbetsuppgifters utförande, det vill säga hur personen utför sitt arbete, exempelvis strukturerat 

och metodiskt, följt av intrapersonella kompetenser, som innefattar personens förmåga att 

hantera sig själv. Slutligen är det specialistkunskap och analytisk förmåga som kompetens, 

vilken innefattar de förutsättningar som krävs för att utföra vissa typer av arbetsuppgifter men 

det handlar också om personens utvecklingspotential. Hall (1990:16) definierar kompetens på 

liknande sätt då han beskriver begreppet som en viss förmåga att göra precis det som behövs 

göras i ett angivet sammanhang. Även Anttila (2005:49) skriver om begreppet men gör en 

distinktion mellan funktionell- och formell kompetens, där den första syftar till en informell 

skicklighet medan den andre handlar om behörighet. 

 

För att kunna arbeta kompetensbaserad finns det så kallade kompetensmodeller framarbetade. 

I dessa modeller väljs en rad kompetenser ut, oftast 4 till 6 styck, vilka anses viktiga för den 

enskilda tjänsten eftersom de skapar ramarna för kravprofileringen (Lindelöw, 2003:32). Då 

människor tenderar till att uppfatta ord olika krävs ett gemensamt språk, som framtagits i 

kompetensmodellerna genom definitioner, och därigenom bidragit till tydlighet inom 

yrkesvärlden (ibid). Nedan följer ett förslag på en kompetensmodell från Lindelöw (2003:32). 

 

Tabell 2.4. Förslag på kompetensmodell utefter Lindelöw (2003:32, tabell 2.1) 
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Kompetenserna som väljs ut sätter tonen för kravprofilen och kommer därefter att vara 

utgångspunkten i rekryteringsprocessens alla steg. Här är alltså även intervjuerna 

kompetensbaserade vilket innebär att de är strukturerade på ett sätt där intervjuaren strävar efter 

att utvärdera kandidatens förmågor i relation till kompetenserna som valts ut för den sökta 

tjänsten (Lindelöw, 2003:49). Det är också utifrån de valda kompetenserna som rekryteraren 

väljer ut lämpliga frågor. Under intervjun ligger fokus på vad kandidaten faktiskt gör, och 

genom att beskriva sitt beteende i konkreta exempel indikerar svaren på om, och i så fall i vilken 

utsträckning, kompetensen besitts (ibid). Dessutom väljer ofta rekryterare att under 

intervjutillfällena använda ett poängschema över hur väl varje kandidat uppfyller de önskade 

kompetenserna, vilket både förebygger subjektiv bedömning från rekryteraren och underlättar 

jämförelse mellan kandidaterna (ibid). Referenstagningen struktureras upp på samma sätt som 

kandidatintervjun med förutbestämda frågor (Lindelöw 2003:50). 

2.5 Evidensbaserad rekrytering 

Evidensbaserad HR (EBHR) är ett ungt begrepp där det varken finns större mängd beskrivande 

litteratur och modeller eller tydlig kritik (Tangen & Breyer Witt, 2015:40). Rousseau och 

Barends (2011:221) skriver att evidensbaserad HR, där rekrytering är en av delarna, innebär en 

beslutsprocess som kombinerar kritiskt tänkande med användning av bästa tillgängliga 

vetenskapliga bevis och företagsinformation. Gibbsons och Wook (2007, i Tangen & Breyer 

Witt, 2015:13) förklarar att EBR handlar om att kunna skapa kvalitetssäkrade standarder med 

hjälp av evidens. Även Carless (2009:2517) menar att evidensbaserat rekryteringsarbete 

hänvisar till kvalitetssäkrade metoder där urvalsmetoder, såsom begåvnings- och 

personlighetstester, används på ett sätt som försäkras med hjälp av forskning. Tangen och 

Breyer Witt (2015) påvisar dock flera olika perspektiv på evidensbaserad rekrytering. Förutom 

Rousseau och Barends perspektiv, om den medvetna beslutsprocessen och Gibbson och Wooks 

definition om kvalitetssäkrade standarder, belyser de också ett perspektiv som inbegriper 

evidensbaserade företagsstrategier, vilket utgår från kritiska nyckeltal (Tangen & Breyer Witt, 

2015:53). 

 

Målet med metoden är att skapa de bästa förutsättningarna för medvetna beslut, baserat på 

forskning, vilket kräver att flera olika aspekter beaktas, såsom erfarenhet och förmågor, 

kunskap och data, vetenskapliga belägg samt företagens behov och förväntningar (Tangen & 

Breyer Witt, 2015:13–14). I stort innebär förhållningssättet att lära sig förstå samband mellan 

orsak och effekt, och författarna skriver att det dels handlar om att identifiera och bedöma hur 
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faktorer påverkar resultatet och dels om att främja för en kultur som använder evidens vid 

beslutsfattande (Tangen & Breyer Witt, 2015:30). Lundberg och Söderfjäll (2014, i Tangen & 

Breyer Witt, 2015:53) menar att en ökad grundkunskap om evidensbaserad kvalitetssäkring av 

HR-leveranser kommer att öka sannolikheten för att en välmående arbetsplats skapas och 

utvecklas. De (ibid) skriver också att kraftiga konkurrensfördelar skapas om verksamheter inser 

värdet av EBR och implementerar detta synsätt i sina organisationer. 

 

Tangen och Breyer Witt (2015:108) hävdar att rekryteringens urvalsprocess gynnas mest av att 

tillämpa den evidens som finns tillgänglig. Även inom denna teknik hänvisar författarna till 

Schmidt och Hunters (1998) forskning om att kartlägga kandidaters personliga egenskaper, 

personlighet och begåvning, eftersom att arbetsprestationen påverkas av dessa faktorer (ibid). 

Vad som däremot skiljer sig är vad bland annat Sjöberg (2014:34) berättar kring mekanisk 

selektering, vilken bör tillämpas efter testerna. Mekanisk selektering innebär att den som 

rekryterar ska undvika bedömning utifrån eget omdöme (ibid). Motsatsen är klinisk selektering 

där bedömning sker utifrån subjektivitet. 

 

Utifrån en evidensbaserad rekryteringsteknik förespråkas också strukturerade intervjuer, vilket 

har högre validitet än ostrukturerade (Tangen & Breyer Witt, 2015:109). Med hjälp av en 

intervjuguide och ett standardiserat poängsättningsschema bedöms kandidaten på ett sätt som 

förebygger att intervjuarens individuella omdöme inte ska påverka beslutet (ibid). 

2.6 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Studiens analys baseras på de begrepp som den ovanstående teoretiska referensramen 

definierar. Definitionerna ligger alltså till grund för användningen av de olika benämningar som 

syftar till vetenskapliga teorier och branschspecifika termer. När begreppen används för att 

analysera ämnet kommer de jämföras, ifrågasättas och tolkas. Sammanfattningsvis har 

rekryteringsprocessens olika steg redogjorts, med särskilt fokus på kravprofilering och 

urvalsarbete eftersom dessa två moment knyter an till studiens frågeställning. Chefskap, den 

psykometriska ansatsen, den sociala ansatsen, kompetensbaserad rekrytering och 

evidensbaserad rekrytering är också begrepp som förklaras eftersom även de är avgörande för 

studien. Den kommande analysen kommer således, utifrån begreppsförklaringarna i den 

teoretiska referensramen, analysera de olika metoder och perspektiv som används i 

rekryteringsprocessen. 



20 
 

3. Metod 

Följande kapitel avser att presentera vår studies valda forskningsmetod samt motivera varför 

vi genomfört undersökningen på detta vis. Uppsatsens tillvägagångssätt beskrivs utifrån dess 

forskningsstrategi, ansats- och metodval, urval av forskningsobjekt, samt en beskrivning av 

studiens litteratur- och empiriinsamling. Därefter avslutas avsnittet med en genomgång av 

resultatets tillförlitlighet utifrån de forskningsetiska principerna. 

3.1 Forskningsstrategi 

Eftersom att syftet med vår studie är att utöka kunskapen inom rekryteringsprocessernas 

tillvägagångssätt har det varit viktigt att förstå hur chefsrekryterarnas processer ser ut och 

varför de arbetar som de gör, vilket har lett till att vi valt att utgå från en kvalitativ ansats. Vårt 

val av studieobjekt har främst varit chefsrekryterare men också personer som arbetar med 

antingen kompetensbaserade eller evidensbaserade rekryteringsprocesser. Med hänsyn till vårt 

syfte har vi behövt möta dem som äger själva processerna, i detta fall chefsrekryterare, för att 

genom kvalitativa och semistrukturerade intervjuer kunna skapa oss en bättre inblick. Genom 

att få möjligheten att ta del av deras erfarenheter, kunskaper och åsikter, har vi kunnat utveckla 

vår förståelse inom ämnet och få tillgång till värdefull information för vår studie. Det mest 

centrala i sådana kvalitativa intervjuer som vi utfört är enligt Ryen (2004:77) att få ta del av 

intervjupersonens perspektiv på verkligheten. 

 

Gällande inhämtning av empiri har vi valt att begränsa det till sju intervjuer, för att mängden 

av empiri inte ska komma att bli alltför tidskrävande och omfattande. Vid sex intervjutillfällen 

har vi genomfört så kallade personliga intervjuer med endast en informant åt gången. Vid ett 

tillfälle har vi däremot haft två informanter samtidigt. Att genomföra färre än våra sju intervjuer 

har vi inte sett som något alternativ då det skulle kunna riskera att empiriinsamlingen blivit för 

tunn rent materialmässigt. För att kunna dra valida slutsatser krävs rikligt med material, vilket 

vi inte hade kunnat inhämta genom färre intervjuer. Eftersom enkätundersökningar inte ger lika 

djupgående svar som intervjuer har vi valt att helt utesluta denna form av 

undersökningsverktyg. 

 

Vi vill också uppmärksamma att vår studie om chefsrekrytering har fokuserat på rekrytering av 

både strategiska chefer och chefer på en högre, exekutiv nivå. Då våra intervjupersoner besitter 
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stor kunskap inom ämnet var det inte nödvändigt att avgränsa studien till endast en nivå i den 

hierarkiska chefspyramiden utan vi har valt att bredda blicken. Trots att vi inledningsvis inte 

avgränsade området gällande chefsnivåer så upptäckte vi att rekrytering av operativa chefer 

skiljer sig mer och därför lade vi fokus på rekrytering av högre chefer samtidigt som vi insåg 

att empirin gav förutsättningar för just detta fokusområde. 

 

Vidare har vi också valt att fokusera på chefsrekrytering i Sverige, då de internationella 

processerna kan skilja sig nationer emellan. Några av de företag vi intervjuat chefsrekryterare 

från är däremot internationella men det garanterar inte för att processerna är utformade likadant 

överallt. För att kunna undersöka chefsrekryteringsprocessen på en internationell nivå krävs en 

annan fördjupning i ämnet och därmed skulle en helt ny undersökning behöva utföras. 

3.2 Kvalitativ utgångspunkt 

Alvehus (2013:20) förklarar ett kvalitativt angreppssätt som att det människor upplever vara av 

betydelse därmed blir viktigt. Trost (2005:7–9) menar att det är relationen mellan människor 

som analyseras i det kvalitativa angreppssättet, istället för relationen mellan variabler. Även 

Bryman (2011:341) poängterar att utgångspunkten i en kvalitativ ansats är att förstå den sociala 

verkligheten utifrån hur människor i en särskild miljö väljer att tolka den. 

 

Eftersom vi vill undersöka hur och varför chefsrekryterare arbetar så som de gör har vi 

genomfört semistrukturerade intervjuer, för att få ta del av individernas tankar, upplevelser och 

erfarenheter. I samtal har både vi och intervjupersonerna tolkat: intervjupersonen tolkade först 

våra frågor och vi tolkade därefter deras svar. Därmed följer vår studie vad Bryman 

(2011:37:341) kallar ett ontologiskt perspektiv med en konstruktionistisk ansats där 

utgångspunkten baseras på att den sociala verkligheten utformas vid samspel mellan individer. 

Då vår studie bygger på tolkning och förståelse, snarare än absolut kunskap, har vi också följt 

vad Bryman (2011:32) kallar en hermeneutisk epistemologi. 

3.3 Metodologisk ansats 

Under studiens gång har vi växelvis, från empiri och litteratur, inhämtat information. Det 

innebär att vi haft möjligheten att successivt utveckla både vår referensram och våra idéer, 

vilket gjort att vi har kunnat tolka och förstå saker på en djupare nivå. Att genomföra en 

undersökning på sådant vis innebär, enligt Alvehus (2013:109), att forskare arbetar utifrån en 

abduktiv ansats. Han förklarar ansatsformen som en växling mellan en deduktiv och induktiv 
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ansats, där den induktiva utgår från det empiriska materialet medan den deduktiva baseras på 

teoretiska hypoteser som ställs mot det empiriska materialet (Alvehus, 2013:109). Även 

Alvesson och Sköld (2008:55) skriver att empiri och teori i en abduktiv ansats utvecklas 

tillsammans i en process och att innehållet kan justeras under arbetets gång. Den abduktiva 

ansatsen bidrar alltså till en djupare förståelse för det valda studieobjektet eftersom metoden 

förebygger den risk som annars finns kring att teorin och empirin formar varandra (ibid). Vår 

studie vandrar alltså emellan de två renodlade ansatserna, men ligger närmast den induktiva 

ansatsen, eftersom vi inte arbetat utifrån hypoteser utan snarare utgått från det empiriska 

materialet. 

3.4 Insamling av empiriskt material 

3.4.1 Val av studieobjekt 

“Var kan det jag letar efter finnas?” är enligt Svensson och Ahrne (2011:23) den första frågan 

som skribenter ska ställa sig vid sitt urval. Vi valde att göra vårt urval målstyrt och strategiskt, 

för att med större säkerhet kunna skapa substans till vår undersökning, så att forskningssyftet 

kunde uppnås. Av samma anledningar menar Alvehus (2013:67) att den målstyrda 

urvalsformen är mest lämplig. Även Ryen (2004:77) argumenterar för att det inte finns någon 

anledning att göra slumpmässigt utvalda intervjuer när ens studie syftar till att få ta del av 

människors verklighetsuppfattningar. 

 

För att kunna genomföra personliga möten behövde vi finna personer och företag som var 

tillgängliga i Malmö- eller Helsingborgsområdet med omnejd. Dessutom ville vi få en så bred 

bild som möjligt inom ämnet och därför valde vi att intervjua chefsrekryterare från ett antal 

olika företag, istället för att fokusera på endast ett. Svensson och Ahrne (2011:24) hävdar att 

forskare som väljer att studera olika miljöer kan identifiera likheter och olikheter, vilka 

tillsammans kan grunda generaliseringar, samtidigt som säkerheten i resultaten ökar om de 

överensstämmer med varann. 

 

Vi har valt att genomföra undersökningen i sex olika rekryteringsföretag och sammantaget har 

sju intervjuer gjorts med rekryterare. Gällande rekryteringsföretagen är två av dem mindre 

privatägda företag, verksamma endast i Sverige, medan de resterande fyra företagen är större 

internationella rekryteringsbolag med särskilda avdelningar för chefsrekrytering. Vi vill 
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upplysa läsarna om att alla företagsnamn och personer är figurerade namn för att hålla 

studieobjekten anonyma. 

3.4.2 Intervjugenomförande 

Vi valde att genomföra semistrukturerade djupintervjuer eftersom vi söker olika individers 

skildringar kring det valda ämnet, vilket Alvesson och Deetz (2000:82) anser att denna 

intervjuform lämpar för. Med tydligt utarbetade teman skapades utrymme för följdfrågor och 

diskussioner vilket fick våra intervjuer att flyta på naturligt och vi kunde forma samtalen utefter 

vem vi intervjuade. Utifrån den semistrukturerade intervjuformen blir också den inhämtade 

informationen, med större sannolikhet, betydelsefull för undersökningen (Alvesson & Deetz, 

2000:82). 

 

Inför varje intervju skickades ett informationsmejl (se bilaga 1) ut till intervjupersonerna med 

förfrågan om möjlighet till genomförandet av en personlig intervju. Till de intervjupersoner 

som valde att ställa upp i vår studie skickade vi även ett frågeschema (se bilaga 2), för att de på 

förhand skulle kunna förbereda sig kring de teman vi ville veta mer om och på så vis också 

kunna ge djupare svar under själva intervjun. Intervjuerna pågick mellan 45 och 105 minuter 

och 6 av 7 intervjuer var så kallade personliga, med endast en intervjuperson. Under ett tillfälle 

valde vår intervjuperson att inkludera en kollega som medverkande i intervjun, vilket utgjorde 

vad Trost benämner som en gruppintervju. Ett problem med gruppintervjuer är att personernas 

svar kan påverka varandra, men en fördel är att de medverkande kan integrera med varandra 

och hjälpas åt att komma till större insikter (Trost, 2005:24–25). I vårt fall var det inget problem 

att ha två personer i samma intervju, då en av personerna var nyanställd och intog en mer passiv 

roll. 

 

Trost menar också att det är viktigt att den eller de som intervjuar kan innehållet på 

frågeschemat redan innan och för att de ska minnas innehållet bör schemat vara förberett med 

lagom många frågor (Trost, 2005:50–51). Ryen poängterar både att användandet av ett strikt 

frågeformulär får konsekvenser och att intervjuaren kan bli förblindad och därmed gå miste om 

själva kontexten. Dessutom får sällan intervjun ett naturligt flyt (Ryen, 2004:44). För oss var 

det viktigt att ställa främst öppna frågor, eftersom vi ville få ta del av intervjupersonernas åsikter 

utan att leda dem, vilket Bryman (2011:419) benämner som ett grundläggande råd vid 

förberedelsen inför intervjuer. 
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Alla våra intervjuer hölls på respektive företag i deras möteslokaler. Trost belyser krav på 

intervjuplatser, såsom att det ska vara en ostörd miljö, utan åhörare och en plats där samtliga 

personer kan känna sig trygga (Trost, 2005:44). Dessa kriterier menar vi kunde uppfyllas bäst 

genom att utföra intervjuerna ute på företagen. Då vi var två personer som intervjuade var det 

viktigt med samspel och lyhördhet. Trost argumenterar också för att intervjuer blir bättre om 

det är fler än en som intervjuar, då informationen oftast går djupare och förståelsen därmed 

utökas (Trost, 2005:46). Våra val av företag och intervjupersoner presenteras mer grundligt 

nedan i tabell 3.4. 

 

Tabell 3.4. Tabell över studiens genomförda intervjuer. 

 

3.4.3 Bearbetning av material 

För att kunna analysera intervjuerna i efterhand med korrekthet och kvalitet spelades de både 

in och transkriberades. Dessutom kunde vi genom inspelningarna lyssna upprepade gånger på 

vad som sagts och koncentrera oss på den information som framkommit, vilket Trost (2005:53) 

menar är en av fördelarna med att spela in intervjuer. Efter att vi transkriberat allt material har 

vi försökt finna teman och mönster att analysera genom likheter och skillnader för att kunna 

besvara vår frågeställning. 
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3.5 Litteratur och tillämpning 

Vi har valt att inhämta teorier från fälten inom rekrytering och chefskap. Vetenskapliga artiklar 

skrivna av Kenny (1978), Schmidt och Hunter (1998), Kyriakidou (2009), Rousseau och 

Barends (2011), Fernandez-Mateo och Fernandez (2016) samt Sindhu och Kaul (2017) har valts 

ut då det är forskningsbaserade artiklar som handlar om ämnen som rör denna studies 

forskningsområde. Inom rekryteringsfältet finns det också mycket litteratur skriven av 

författare som är verksamma inom ämnet, såsom Bolander (2002) akademiska avhandling. Vi 

har medvetet valt att inkludera boken Chefsrekrytering - välj rätt direkt, skriven av Obert och 

Södergård (2010) trots att boken inte har en forskningsbaserad grund att stå på. Vi menar att 

den ändå kan tillföra relevanta perspektiv och kunskaper genom att vara skriven av två 

verksamhetskunniga personer, socionomen och chefsutbildaren Obert och den legitimerade 

psykologen och chefsrekryteraren Södergård. På så vis är deras bok valid för vår studie. När vi 

har dragit slutsatser har vi däremot varit noga med att verifiera vårt material från boken så att 

det finns bekräftade i vetenskaplig forskning. 

 

Litteratur om det kompetensbaserade förhållningssättet har till stor del baserats på Lindelöws 

(2003 och 2008) forskningsresultat, samt kompletterats av Anttila (2005). Lindelöw har en fil. 

dr i psykologi och har forskat inom fältet i flera år. Sedan 20 år tillbaka är hon dessutom 

verksam som rekryteringskonsult. På så vis kan hennes litteratur anses ha hög validitet. 

 

Gällande det evidensbaserade förhållningssättet inom rekrytering har litteraturen däremot varit 

betydligt mer begränsad, vilket med kan bero på att fenomenet är relativt nytt och djupare 

forskning därmed inte hunnit utföras. Tangen och Breyer Witt (2015) är båda verksamma inom 

HR och har mångåriga erfarenheter inom ämnet. De har tillsammans skrivit boken 

Evidensbaserad HR - Från bra till bättre HR-leveranser. De vill ge begreppet EBHR samma 

uppmärksamhet i Sverige som begreppet fått i internationella medicinsammanhang, och 

beskriver metoden fördjupat i sin bok. Vi är medvetna om att Tangen, som är verksam inom 

HR och har skrivit böcker om bland annat Human Resource Management (HRM), och Breyer 

Witt, verksam med mångårig erfarenhet inom HR-arbete, inte har forskningsbaserad grund till 

sin studie och därför har vi varit särskilt noga med att vara kritiska vid läsningen. 
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3.6 Resultatets tillförlitlighet och giltighet 

Tillförlitligheten i ett studieresultat kan bedömas utifrån flera kriterier. Eftersom kvalitativ 

forskning sällan grundas i absolut sanning är kriterier som reliabilitet och validitet inte relevanta 

(Bryman, 2011:351). Bryman (2011:354–356) väljer istället att redogöra för ett 

bedömningsalternativ inom kvalitativ forskning som fokuserar kring tillförlitlighet, och bryter 

ner begreppet till fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att 

styrka och konfirmera. 

 

För att en undersökning ska vara trovärdig är det viktigt att det som sägs ska undersökas också 

undersöks (Bryman, 2011:352). Eftersom vi som forskare inte kan lyckas förmedla en enda 

sann och objektiv bild av verkligheten måste vi, i en kvalitativ studie, konstruera och 

representera en bild av den sociala verkligheten. På så vis behöver vi alltså tolka vårt empiriska 

material och fakta, vilket i sin tur präglar framställningen av materialet genom studien. 

 

Eftersom den miljö som studeras i kvalitativa undersökningar är social och ständigt föränderlig 

blir denna form av studier svåra att replikera (Bryman, 2011:352). Det blir alltså nästintill 

omöjligt att göra om vår undersökning och få fram exakt samma svar eftersom den empiri och 

teori som studien baseras på har tolkats av oss. På grund av detta blir det därför av större vikt 

att vi som forskare noggrant beskriver hur vi har gått tillväga med vår studie och redogör 

undersökningens syfte, teoretiska referensram, val av forskningsansatser, metodval, 

urvalskriterier och avgränsningar (Denscombe, 2000:250). På så vis skapas en mall för vår 

undersökning och det är utifrån den informationsmallen som överförbarheten grundas i och som 

genomförandet av liknande studier med samma resultat kan baseras på. 

 

En problematik som Bryman belyser rörande kvalitativa ansatser är att resultaten sällan går att 

generalisera till andra situationer, utan endast gäller för den situation som resultaten 

producerades i (Bryman, 2011:368–369). För att få en så hög pålitlighet som möjligt har vår 

undersökning grundats på empiriskt material som har inhämtats från flera olika intervjuer med 

professionella chefsrekryterare. Syftet med vår studie är alltså inte att bara jämföra olika 

företags sätt att arbeta utan att få en ökad kunskap och samtidigt skapa en bättre förståelse för 

viktiga processdelar, metoder och verktyg som företag idag använder sig av. Vi vill även 

upplysa om att de delar och strategier som vi presenterar i denna studie inte nödvändigtvis är 
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de viktigaste enligt forskningen, utan det är vad vi har tolkat som de avgörande bitarna utifrån 

vårt empiriska och teoretiska material, och därav valt att lyfta fram. 

 

Eftersom våra intervjupersoner är yrkesverksamma inom rekryteringsområdet kan viss 

subjektivitet finnas i deras svar. Vi är väl medvetna om att svaren är influerade av 

intervjupersonernas åsikter och på så vis inte helt objektiva. Därför har det krävts ett kritiskt 

förhållningssätt från oss forskare vid vår datainsamling. Exempelvis har våra intervjuer varit 

semistrukturerade då denna intervjuform möjliggör för en anpassning till intervjupersonen, så 

att resultatet speglas utifrån individen och inte utifrån oss forskare. För att minska vår påverkan 

som intervjuare, har upplägget på intervjuerna förberetts så att intervjupersonerna har 

fått utrymme att uppta större delen av intervjutiden. Dessutom har ett frågeformulär, (se bilaga 

2), på förhand skickats till intervjupersonerna, för att de ska kunnat få en överskådlig blick 

kring samtalets teman men också för att genom tidigare reflektion kring frågorna i sin tur ha 

kunnat ge mer djupgående svar under själva intervjutillfället. Dock har frågorna kring de 

evidensbaserade och kompetensbaserade förhållningssätten uteslutits från de frågeformulär 

som sänts till intervjupersonerna, samt ställts sist under intervjutillfällena. Vi har valt att göra 

på detta vis för att vi velat få så ärliga svar som möjligt, samtidigt som vi inte velat att analysen 

av begreppen skulle komma att påverka eller färga de andra frågornas svar under samtalen. 

 

3.7 Etiska överväganden 

Då vi i vår studie har velat skydda våra intervjupersoner och de företag de arbetar för ansåg vi 

att det var viktigt att tydliggöra de forskningsetiska principerna redan i ett tidigt skede. 

Principerna består av fyra olika krav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011:131–132). I bilaga 1 presenteras det 

mejl som vi sänt till intervjupersonerna i ett tidigt stadie, för deras möjlighet att fundera kring 

en potentiell medverkan i studien. I mejlet beskrivs även de forskningsetiska principerna så att 

intervjupersonerna skulle förstå att de är och förblir anonyma genom hela studien och att de 

kunde hoppa av studien eller dra tillbaka deras medverkan utan förklaring. De informerades 

även om att materialet skulle komma att behandlas med största möjliga konfidentialitet, och att 

vi skulle anteckna och spela in samtalet för att kunna transkribera och bättre tolka materialet i 

efterhand. All information kring principerna presenterades även muntligt vid varje 

intervjutillfälle, vilket bilaga 3 visar, för att redan inledningsvis lägga en god forskningsetisk 

grund för samtalet. 
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Valet att utesluta företagsnamn och anonymisera intervjupersonerna har gjorts av flera 

anledningar. Dels för att följa de forskningsetiska principerna och utesluta eventuella 

överträdelser och dels för att ta hänsyn till GDPR-lagen som bland annat syftar till att stärka 

rättigheterna för den enskilde vad gäller personlig integritet (datainspektionen.se). Utöver detta 

har vi också grundat valet kring att exkludera namnen för att med säkerhet inte avslöja känslig 

information både ur företagens men också medarbetarnas perspektiv. På så vis öppnar det också 

upp för intervjupersonernas möjligheter att besvara frågor på ett djupare plan, utan oro över att 

i senare skede behöva stå till svars för information som utgavs vid medverkan. 
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4. Empiri och analys 

Följande kapitel analyserar den inhämtade empirin i fyra avsnitt, vilka undersöker olika 

områden utifrån olika perspektiv. Termer som konsult, rekryteringskonsult och intervjuperson 

återkommer genom hela analyskapitlet och avser de personer som vi har haft kontakt med under 

empiriinsamlingen, det vill säga de personer som arbetar med rekrytering och chefsrekrytering. 

Termen kund syftar till det företag som hyr in externa rekryteringsföretag medan kandidat avser 

den person som är aktuell för tjänsten under rekryteringsprocessen. Varje analysdel inleds med 

en kort introduktion för att visa vad respektive avsnitt handlar om. 

4.1 Homogena arbetsprocesser 

Detta avsnitt analyserar först hur rekryteringsprocessen går tillväga vid chefsrekrytering och 

jämför de olika konsultföretagens arbetssätt för att ta fram en generell processbeskrivning. Den 

andra delen redogör för skillnader mellan chefsrekrytering och medarbetarrektyrering. Båda 

avsnitten verkar för att ge bättre insikt i ämnet och utgör tillsammans en hörnsten till 

besvarandet av vår frågeställning. 

4.1.1 Rekryteringsprocessens utformning 

”Rekrytering, det är en så viktig del i företaget för att du bygger upp. Alltså du har 

en vision och bygger en kultur. Saker som är så mycket mer värdefulla idag än vad 

de kanske var för tio år sen. Att kanske kunna attrahera kompetenta medarbetare. 

Alltså tekniken går ju snabbt framåt och allting, sånt kan du ju köpa men duktiga 

medarbetarna är ju det som kommer göra skillnaden ännu mer i framtiden och man 

måste kunna attrahera dem. Och då är det ju just när man bygger värde, bygger 

kärnvärden, och då är det klart att... fungerar inte rekryteringen då så helt plötsligt 

så bygger du upp den här fina världen med nyckelord och kärnvärden och sen sitter 

du och rekryterar och säger att; Men du! Jag känner ju en kompis, vi bastade 

tillsammans förra veckan, och han verkar ju döbra ju, han kan vi ta till det här 

uppdraget! What?”     - Cecilia, Företag C 

I ovanstående citat förklarar intervjupersonen att välfungerande rekryteringsprocesser krävs för 

att generera lyckade resultat. För att kunna besvara vår frågeställning om vilka perspektiv och 

metoder företag använder i praktiken har vi behövt fråga våra intervjupersoner om respektive 

organisations rekryteringsprocess. Av våra sex intervjuföretag har samtliga en standardiserad 
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process som utgångspunkt, men de är anpassningsbara efter kundernas behov. Flera av 

intervjupersonerna förklarar att företagen har som mål att rekryteringsprocessen ska fortlöpa på 

samma sätt oavsett kund och att processen är förutbestämd. Denice motiverar svaret med att 

”det här är vår affärsidé och det här är det vi tror på”. Bertil förklarar sitt tillvägagångssätt med 

att företaget är ISO-certifierat, vilket innebär att de har en standardiserad processmall 

framarbetad och att konsulterna blir utbildade i att arbeta efter mallen. Alla personer som 

intervjuats bekräftar att standardiserade processer är ett krav för att rekryteringarna ska bli 

lyckade. Vikten av att utgå från förbestämda processplaner överensstämmer också med 

Bolander (2002:8), som konstaterar att en sådan rekryteringsprocess motverkar 

felrekryteringar. Hon presenterar rekryteringsprocessen i den psykometriska ansatsen med 

hjälp av Englunds (1999, i Bolander 2002:8) tabell över rekryteringen, steg för steg, bestående 

av 10 delar. 

Intervjupersonernas respektive arbetsprocess sammanställs i vår egen modell, bestående av 7 

steg, vilken sammanfattar chefsrekryteringsföretagens processer i grova drag, utifrån inhämtad 

empiri. Denna modell markerar att rekryteringsföretags arbetsprocesser vid chefsrekrytering är 

homogena, precis som Englunds (ibid) urvalsmodell visar. Samtliga företag som intervjuats har 

ett tillvägagångssätt som är individuellt anpassat efter respektive organisation och trots att 

processerna skiljer sig företag emellan har själva grunden i chefsrekryteringsarbetet visat sig 

följa ett gemensamt mönster, vilket vår modell redovisar (se figur 4.1). Chefsrekrytering är 

komplext och även om teorierna har standardiserade processmallar, precis som våra 

intervjupersoner menar att deras företag också har, är det i praktiken många faktorer som kan 

avvika eller förändra förutsättningarna för att rekryteringsföretagets arbete ska kunna fortlöpa 

som planerat. En av faktorerna kan, enligt Bolander (2002:88), vara att urvalen och 

bedömningarna sker på ineffektiva sätt då konsulter, trots de framarbetade stegen, inte följer 

processplanen. En annan viktig aspekt att väga in är den mänskliga faktorn. Några av våra 

intervjupersoner har också belyst att eftersom ett rekryteringsarbete inkluderar både kund, 

kandidat och rekryteringsföretag beror processens utgång på samtliga parter. Därmed försvåras 

möjligheten att kunna följa en förhandsbestämd arbetsstruktur då oväntade situationer kan 

uppstå. I figur 4.1 presenteras alltså enbart en modell över hur en chefsrekryteringsprocess går 

tillväga i stora drag. 
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Chefsrekryteringsprocessen 

inleds med ett kundmöte för att 

diskutera och fastställa de behov, 

krav samt omständigheter som 

rör både kundföretaget och 

tjänsten. Utifrån denna 

behovsanalys utformas en 

kravprofil som underlag i 

kandidatmatchningen. När båda 

parter är överens om affärens 

innehåll, tidsplan och garantier 

signeras ett kontrakt och 

rekryteringsföretaget påbörjar 

därefter sitt sökande efter 

kandidater. 

I det andra steget, 

kandidatgenereringen, utarbetas 

en search-strategi och 

rekryteringsföretaget genomför 

en marknadsanalys för att med 

större sannolikhet kunna hitta 

och segmentera passande 

kandidater. En så kallad longlist, med ett större antal potentiella kandidater, utformas 

allteftersom rekryteringskonsulten finner personer som kan matcha kravprofilen. Därefter 

headhuntar rekryteringskonsulten personerna med hopp om att skapa intresse för kundens tjänst 

och i sin tur få in en ansökan. Några företag, i vårt fall de största, väljer också att annonsera ut 

tjänsten de rekryterar för. 

Efter kandidatgenereringen sker ett första urval där ansökningarna behandlas, oavsett om de 

kommit in genom annonsering eller genom headhunting.  Företagen utformar sedan en shortlist, 

där de bäst lämpade kandidaterna gallras ut från longlisten. Antalet kandidater i företagets 

shortlist kan dock variera beroende på tjänst och företagspraxis. Sedan genomförs 

kandidatintervjuer, som ett andra urvalssteg, och skriftliga kandidatrapporter formuleras 

därefter. 

Figur 4.1. Sammanställning av chefsrekryteringsprocessen. 
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I det fjärde steget sker kandidatpresentationen. Några intervjupersoner berättar att de väljer ut 

slutkandidaten tillsammans med kunden, medan andra intervjupersoner arbetar på egen hand 

ända fram till kandidatpresentationen för att låta kunden fatta beslut själv. Oavsett 

tillvägagångssätt genomför kunden en kandidatintervju, med eller utan rekryteringsföretaget 

deltagande i samtalet. 

När slutkandidaterna för chefstjänsten är framtagna ska de kvalitetssäkras, med andra ord testas 

och granskas. Vilka tester som slutkandidaten får genomgå beror på rekryteringsföretag, tjänst 

och kund. Även referenstagning sker för att kvalitetssäkra kandidaterna och vanligtvis tas två 

till tre referenser då utvalda personer i relevanta positioner kontaktas. Efter tester och 

referenstagning sammanställs resultaten i en rapport som delas med kunden. Därefter gör 

kunden det sista valet om vem som ska bli deras nya kollega och processen går in i sitt slutskede 

där anställningen äger rum genom att kunden och kandidaten signerar ett kontrakt. 

Intervjupersonerna berättar att rekryteringsprocessen avslutas med att företaget gör en 

uppföljning med både kund och kandidat, vanligtvis efter både 6 och 12 månader. 

Alla våra intervjuade chefskonsulter menar att de arbetar utifrån metoder som är bäst lämpade 

för att kunna förutspå en kandidats potentiella framgång. Detta stämmer helt överens med 

Bolanders (2002:6) resonemang om att den psykometriska ansatsens kärna är prediktion. Vår 

sammanställning över chefsrekryteringsprocessen (se figur 4.1) överensstämmer med Englunds 

(1999, i Bolander, 2002:8) modell över den psykometriska ansatsens process, med undantag för 

det avslutande momentet introduktion. Vår modell över chefsrekryteringsprocessen skiljer sig 

också från Lindelöws (se tabell 2.2.1) kompetensbaserade processbeskrivning. Här presenterar 

Lindelöw (2010:26) ytterligare tre steg, introduktion, medarbetarsamtal och andra 

utvecklingsinsatser samt lönesamtal och belöningssystem. I kontrast till de enhetliga svaren 

från intervjupersonerna kan vi anta att dessa skillnader beror på att litteraturen inte tar hänsyn 

till inhyrda rekryteringstjänster utan endast redogör för internrekrytering. Oavsett de 

perspektivskillnader som framkommer mellan empirin och litteraturen kan vi åtminstone 

klargöra en homogen rekryteringsprocess för aktörerna. 

4.1.2 Chefsrekryteringens utmärkande drag 

Eftersom studien syftar till att både skildra och analysera de metoder och perspektiv som 

förekommer inom chefsrekrytering, vill vi också granska de faktorer som utmärker fenomenet. 

I detta avsnitt analyseras därför de aspekter som kännetecknar chefsrekrytering, det vill säga, 

vad som skiljer rekrytering av medarbetare från rekrytering av chefer. När vi ställer frågan om 
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skillnader till våra intervjupersoner är det generella svaret att chefsrekrytering oftast är en 

längre process som kräver mer djupgående analyser, och innehåller fler olika tester, såsom 

ledarstilstester, case-övningar eller arbetsprov. Dessutom används search, vilket vid rekrytering 

av exekutiva chefer heter executive search, som metod för att spåra kandidater passande för 

uppdraget. Vår intervjuperson Annika förklarar att det finns ett nätverk för internationella 

branschorganisationer, AESC, som arbetar just med executive search. För att kunna ansluta sig 

och få medlemskap inom nätverket krävs det att företaget jobbar på ett särskilt sätt i sin process 

samt att företaget utför ett visst antal chefsrekryteringar per år. Om kraven inte uppfylls blir det 

medlemssökande företaget inte antaget, och utan medlemskap i AESC får rekryteringsföretag 

inte utge sig för att jobba med executive search. Annika menar att om det är en seriös executive 

search-firma så ska det vara medlemsregistrerat i branschorganisationen. 

Obert och Södergård (2010:12) skriver att alla rekryteringsprocesser är likadana, oavsett om 

det handlar om en chef eller medarbetare som ska rekryteras, men det som skiljer processerna 

åt är svårighetsgraden och konsekvenserna, vilket till stor del motsvarar responsen från 

intervjupersonerna. Precis som Fernandes-Mateo och Fernandez (2016:3636) så bekräftar 

också Obert och Södergård (2010:28) att metodvalet executive search används vid 

chefsrekrytering och de skriver att externa konsulter använder metoden allt mer, ibland är det 

dessutom den enda möjliga metoden för högre befattningar. Även det överensstämmer med 

våra företags tillvägagångssätt, främst de mindre som nästan utesluter annonsering helt. Att 

söka upp personer kan göras genom både vanliga sökmotorer och CV-databaser men det är 

också vanligt för chefsrekryterare att ha sin egna “lilla svarta bok” med namn på 

nyckelkandidater, vilket kallas headhunting (ibid). Trots att de flesta av företagen arbetar 

uteslutande med headhunting är det ändå vanligt att arbetssökande kontaktar rekryterarna, för 

att tala om att de finns tillgängliga eller är intresserade av att söka sig vidare. Dessa personer 

kallar Annika för spontanister. Hon berättar också att vid en del chefstjänster inkluderas också 

bakgrundskontroller. Om det exempelvis är en finansinriktad högre tjänst kontrolleras 

kandidaten så att skulder, spelberoenden eller liknande inte existerar. Även utdrag ur 

brottsregistret är vanligt, vilket dock kandidaten själv måste beställa och uppvisa. Dock är inte 

bakgrundskontroller specifikt för Företag A, utan alla intervjupersoner har informerat om detta. 

En punkt som däremot skiljer sig mellan de olika rekryteringsföretag är användandet av 

annonsering. Fyra av våra sex företag säger att de sällan annonserar chefstjänster och motiverar 

valet med flera faktorer. Bertil menar att annonsering kan vara känsligt när tjänsten besitts av 

en person som inte känner till att tjänsten ska ersättas. Flera intervjupersoner påpekar också att 
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kandidater inte vill tillkännage deras aktualitet för en tjänst på grund av att de inte vill riskera 

relationen sin nuvarande arbetsgivare. Anders från Företag A förklarar att de, som konsulter, 

måste ta hänsyn till etiken gentemot de potentiella kandidaterna. Eftersom att företaget 

headhuntar kandidater som oftast redan har ett jobb, vill kandidaterna inte heller “bli röjda för 

sin arbetsgivare” säger Anders, ifall de väljer att gå med i en rekryteringsprocess. Däremot, i 

statliga och kommunala verksamheter står etiken i stridighet till offentlighetsprincipen berättar 

han, och där måste processen ske mer öppet, oavsett befattning. 

Att söka upp sina kandidater, såväl aktiva som passiva, intygar Fernandez-Mateo och Fernandez 

(2016:3637) är det främsta tillvägagångssättet för chefsrekrytering. De framhåller att det ligger 

ett förarbete bakom varje kandidat som kontaktas och att personuppgifterna redan behandlats i 

sammanställandet av listor före det att kandidaten blivit uppringd (ibid). Kenny (1978:80) valde 

dock redan för 40 år sedan att skilja på traditionell headhunting och headhunting vid 

chefsrekrytering, då det sistnämnda innebär en mer djupgående process som externa 

rekryteringsbolag oftast sköter. Vi kan alltså, utifrån litteratur och empiri, konstatera att 

chefsrekryteringen till stor del fortlöper på samma vis som vanlig rekrytering, men att processen 

fokuseras mer på uppsökandet av kandidater genom executive search och går mer på djupet än 

medarbetarrekrytering. Dessutom sker chefsrekryteringsprocessen sällan lika öppet. 

De två företag som faktiskt annonserar majoriteten av deras chefsuppdrag är de större, 

internationella organisationerna. Båda företagen förklarar att de även använder sig av search, 

både om de annonserar tjänsten eller inte, men att deras kunder ofta vill synas på olika 

plattformar i ett marknadsföringssyfte och på så vis nå ut till den stora massan. Annika, som 

jobbar på ett av de företag som sällan annonserar, påpekar att under de 10 senaste åren har 

annonserad rekrytering nästan dött ut och att det idag inte finns någon plattform där rekryterare 

kan nå icke aktivt jobbsökande brett längre, så som man kunde i dagspress förut. Detta menar 

hon är en stor anledning till varför headhunting har ökat så mycket idag och att det inte längre 

används enbart för högre chefstjänster, utan också för exempelvis specialisttjänster. Vad 

företagen däremot är överens om är att search nuförtiden blivit ett verktyg som används i det 

dagliga rekryteringsarbetet, oavsett om det syftar till att vara ett komplement till annonsering 

eller om är det mest dominerande metodvalet. Lindelöw (2008:107) uppger att det inte finns 

några självklara val av rekryteringskanaler att använda utan att det måste anpassas till 

omständigheterna. Samtliga rekryteringskanaler, oavsett om det innefattar användande av det 

personliga nätverket, annonsering, headhunting eller annat, har sina för- och nackdelar och 

passar i olika situationer (ibid). Till vilken utsträckning chefsrekryterare bör välja att fokusera 
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på headhunting respektive annonsering kan alltså variera på grund av olika anledningar, men 

oavsett metodval är anpassningen utefter förhållanden det som är gemensamt. 

Ytterligare en skillnad mellan medarbetarrekrytering och chefsrekrytering, vilken dock inte 

belyses i litteraturen, är vad Annika kallar “korsbefruktning”. Hon berättar att i deras arbete 

med att tillsätta tjänster på en högre nivå, kan de ta in kandidater från andra branscher än 

kundens. “Det gör du bara högre upp på chefspositioner för att utmana det befintliga” säger 

hon. Även Elin från Företag E nämner detta fenomen och tycker organisationer kan gynnas 

genom att korsbefrukta kunskap. Annika exemplifierar med att säga att om det är en chefstjänst 

inom livsmedelshandeln som kräver att personen är systematiskt och analytiskt, behöver inte 

den potentiella kandidaten ha en bakgrund inom just livsmedelsbranschen. Istället kan personen 

ha arbetat inom exempelvis IT-branschen och jobbat mycket med just processanalyser. Därav 

kan matchningen bli ännu bättre, då personen kan tillföra branschen nya perspektiv genom sina 

erfarenheter. Annika avslutar med att konstatera att “det var ju inte taxichaufförerna som kom 

på Uber”. 

Att rekryteringsprocessens uppbyggnad är snarlik oavsett hierarkisk nivå, är det följaktligen 

flera källor som bekräftar, både i litteraturen och empirin, men de säger också att processerna 

skiljer sig åt i resursåtgång och svårighetsgrad. Det är alltså först vid närmare analys av 

processtegen som de främsta skillnaderna går att utläsa, såsom kvalitetssäkringens fördjupning 

med utökade tester och bakgrundskontroller samt rekryteringskanalernas anpassning, beroende 

på tjänst (Lindelöw, 2008:107). Ytterligare en metod som chefsrekryterare använder sig av i 

praktiken vid executive search är headhunting, för att få fram de bästa kandidaterna (Fernandez-

Mateo & Fernandez, 2016:3637; Obert & Södergård, 2010:27). Att headhunting är den metod 

som används främst argumenterar både Kenny (1978:80) och flera företag för, därför att 

chefsrekrytering innebär en förlängd och fördjupad process. Med andra ord går teori och praktik 

i linje med varandra, vad gäller chefsrekryteringsprocessens uppbyggnad, och genom att 

analysera skillnaderna mellan rekryteringsprocesserna kopplat till hierarkisk befattning har en 

ökad förståelse skapats, vilken har varit nödvändig för att senare kunna besvara vår 

frågeställning. 

4.2 Kravprofilens betydelse och utformning 

På frågan om vad som är mest avgörande för processen svarar både Frida och Denice att 

kravprofilen utgör grunden för hela rekryteringen. Även Cecilia säger sig arbeta otroligt noga 
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med kravprofilen eftersom det sätter ramarna för både urvalsarbetet och 

kandidatpresentationen. Obert och Södergård (2010:8) instämmer och skriver att kravprofils- 

och urvalsarbetet är både de svåraste och viktigaste delarna i rekryteringsprocessen. Eftersom 

vi undersöker vilka perspektiv och metoder chefsrekryterare använder i praktiken, blir 

kravprofilsarbetet och urvalsmomenten viktiga att förstå. Följande avsnitt analyserar 

kravprofilen i två sektioner. Först granskas rekryteringsföretagens metoder och sedan jämförs 

deras olika perspektiv med hjälp av tre vetenskapliga teorier: KBR, EBR och den sociala 

ansatsen. 

4.2.3 Kravprofilen, en gemensam utgångspunkt 

För att hitta något så måste man veta vad man letar efter. Denna princip tillämpas vid rekrytering 

och i synnerhet vid chefsrekrytering. Denice berättar att det allra första mötet mellan 

rekryteringsföretaget och kunden handlar om att skapa en kravprofil som utgör grunden för 

resterande rekryteringsprocess. Både Bertil, Anders, Frida och Cecilia ger liknande svar på 

frågan då de påstår att kravprofilsmötet är det första som sker i rekryteringsprocessen och 

påverkar processens alla andra moment. Annika, Elin och Elisabeth säger också att kravprofilen 

innefattar ett kundmöte där kravprofilen utformas och diskuteras fast de benämner istället detta 

moment för analysfas. Själva arbetet med kravprofileringen verkar alltså inte skilja sig mellan 

de olika rekryteringsbolagens tillvägagångssätt utan sköts på liknande sätt. Det är således det 

första momentet i processen som innebär diskussioner och avtal med respektive kund, vilket 

överensstämmer med Lindelöws (2008:26) kompetensbaserade processbeskrivning. Även om 

Bolander (2002:8) delar upp momentet i två steg så skriver hon att rekryteringen börjar med att 

behovet fastställs och att kravspecifikationen skapas. Detta påstående går alltså i linje med 

samtliga intervjupersoners svar eftersom de säger att behovsanalys och kravprofilering sker 

under samma möte. De skillnader i kravprofileringen som påträffas under empiriinsamlingen 

gäller därmed inte metoden. 

 

Vi kan konstatera att metoden kring kravprofileringen ser likadan ut för chefsrekryterarna inom 

branschen eftersom alla rekryteringsföretag börjar med att träffa kunden under ett möte för att 

analysera behov, specificera krav och bestämma förhållningssätt. De följer dessutom teoriernas 

metodbeskrivningar medan det råder samklang mellan teoriernas metodik angående 

kravprofileringen. Oavsett vilken kunden är eller vilken tjänst som ska tillsättas så delar 

chefsrekryterarna en gemensam utgångspunkt som startskott på rekryteringsprocessen, 

nämligen kravprofilen. 
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4.2.4 Kravprofilens likheter och olikheter 

För att undersöka rekryteringsföretagens perspektiv på arbetet med kravprofilen, lät vi 

intervjupersonerna beskriva respektive kravprofilsarbete mer djupgående. Eftersom arbetet 

kring kraven och specifikationerna uppenbarligen genomsyrar hela rekryteringsprocessen kan 

eventuella olikheter i synen på kravprofilsarbetet komma att påverka resten av rekryteringen. 

Samtliga intervjupersoner tydliggjorde att kraven anpassas efter olika faktorer, som till exempel 

respektive arbetsuppgifter, medarbetarkonstellationer, och kundbehov. Denna utgångspunkt för 

chefsrekryteringens kravprofil bekräftas av Obert och Södergård (2010:35) som skriver att varje 

enskild kravprofil formuleras efter varje specifik tjänst och anpassas beroende på 

organisationen, verksamheten och cheftjänstens nivå. Vi noterar dock att de faktorer som 

tillsammans skapar en kravprofil också kan skilja sig åt. Elisabeth nämner att kravprofilen 

kretsar dels kring erfarenheter och dels kring mjuka värden, medan Annika istället pratar om 

drivkrafter och värderingar. Dessa aspekter behöver tolkas och förklaras för att inte stå i 

kontrast till de tre områden som Obert och Södergård (2010:23–24) framhäver, nämligen 

kompetenser, meriter och kunskaper. Enligt Englund (1999, i Bolander 2002:9) handlar 

kravprofilen istället om kompetens, personlighet samt övriga faktorer. Dessa olika förenklingar 

av kravprofilens innehåll är alltså inte entydiga med varandra. 

 

Eftersom såväl Elisabeth som Annika senare i intervjuerna också poängterar begrepp som 

kompetens, meriter, personlighet och kunskap, kan vi inte heller konstatera en konceptuell 

klyfta mellan teorierna och praktiken. De olika teorierna skiljer sig istället på samma sätt från 

varandra som de skiljer sig från praktiken, vad gäller kravprofilsarbetet och dess 

kärnvärderingar. Då vi inte kan se några mönster mellan intervjupersonernas begrepp och de 

olika litterära källornas begrepp så tar vi hänsyn till den kontext som råder i respektive intervju 

och applicerar de tre teorier som studien tidigare skildrade. Först har vi den kompetensbaserade 

rekryteringen (KBR), som enligt Lindelöw (2008:25) beaktar de krav på kandidaten som rör 

utbildning, erfarenhet, kunskap och kompetens. Detta överensstämmer helt med Cecilias 

version då hon markerar vikten av utbildning, bakgrund samt kunskap i kravprofileringen och 

säger senare i intervjun att även förmågan att utföra uppdrag bedöms. Likheterna kan också 

bekräftas av Hall (1990:16) som menar att människans kompetens är en allmänt förekommande 

förmåga och därmed kan kompetens och förmåga ses som synonymer. 
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I den andra teorin, EBR, kretsar kravprofilen däremot kring personlighet, begåvning och 

personliga egenskaper, enligt Tangen och Breyer Witt (2015:108). Likheterna mellan 

Bolanders (2002) psykometriska ansats och EBR är så pass övervägande i sitt fokus på 

prediktion och vetenskaplig säkerställning att vi här likställer dem med varandra. Denice 

representerar Företag D, vilka utger sig för att arbeta med EBR, och hon förklarar att den 

standardiserade kravprofilen utgår från fyra till fem kompetenser. 

 

Den tredje teorin utgår från humanitära och relationsskapande aspekter i rekryteringsarbetet och 

Bolander (2002) kallar teorin för den sociala ansatsen. Denna teori avviker från de andra inom 

kravprofilsarbete eftersom kvalifikationer inte konkretiseras på samma sätt, medan kraven 

främst rör kandidatens intresse och engagemang (Bolander 2002:17–22). Trots att flera 

intervjupersoner nämner att de, likt den sociala ansatsen, också ställer krav angående 

egenskaper, värderingar och relationsskapande så är det inte en enda person som antyder att en 

kravprofil kan fungera utan varken formella kriterier eller skriftliga överenskommelser. 

 

Frida pratar dels om att bedömningskompetens kan komma till användning i 

rekryteringsprocessen och dels om att kundens abstrakta önskemål blir kompetenser i 

kravprofilen om de går att mäta genom tester. Detta perspektiv antyder på förmågan att bedöma, 

vilket går i linje med Halls (1990:16) beskrivning där kompetens är förmågan att göra vad som 

behöver göras. Perspektivet påpekar också att förmågan måste kunna mätas för att bli en 

kvalifikation. Denna motsägelse framhåller såväl Bertil som Elin då de påtalar kandidatens 

värderingar och ledarstil tillsammans med mätbara utbildnings- och erfarenhetskrav. Oavsett 

vilka som uttalat arbetar med KBR avser alltså kravprofileringen att bedöma fler faktorer än 

bara kompetenser i praktiken. Skulle Halls (ibid) breda definition dessutom följas bokstavligt 

hade en kompetensbaserad strategi egentligen kunnat kallas för ”förmåga att göra det som 

behövs-strategi”, vilket kanske inte tillför något värde till dagens rekryteringsbransch. Anttila 

(2005:13:49) förtydligar att kompetens är relativt och ofta situationsanpassat samt att begreppet 

kan delas upp i informell skicklighet och funktionell/formell behörighet. Men i kontrast till 

intervjupersonernas differentierade svar blir även Anttilas (2005:49) definition så pass bred att 

rekryterarnas kravprofiler egentligen kan omfatta det mesta. Att låta kompetens utgöra en av 

tre/fyra områden i kravprofilen gör att spelutrymmet för vad som ska ingå i kravprofilen kan 

verka oändligt. 
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På frågan om vad som prioriteras högst i kravprofilsmötet, bortsett från att uppfylla kraven, 

lyfter Bertil att man måste lära känna kunden samt att värderingar, etik och moral är med på 

högprioriteringslistan. Även Anders belyser att kandidatens självinsikt och personlig trygghet 

är några av de viktigaste faktorerna att få fram tidigt i processen. Dessa påståenden är exempel 

på hur chefsrekryterare applicerar den sociala ansatsen och frångår teorierna om EBR eftersom 

kravprofilsarbetet varken kan mäta kundernas värderingar eller ställa krav på kandidatens inre 

drivkrafter. De subjektiva faktorer som inte går att mäta eller jämföra följer således den sociala 

ansatsen snarare än de statistikberättigade teorierna om EBR och KBR. Men majoriteten av 

intervjupersonerna uttrycker också begrepp som kunskap, begåvning, meriter, erfarenheter och 

kompetens i anknytning till kravprofilen, vilka är jämförbara och därför relateras till EBR. 

Flertalet intervjupersoner påpekar dessutom strävan efter objektivitet, vilket Carless (2009) 

argumenterar för i sin artikel om EBR. Å ena sidan grundar alltså chefsrekryterarna sin 

kravprofilering i vetenskapliga studier, för att objektivt konkretisera och jämföra mätbara krav. 

Därmed anses de följa teorin om EBR och den psykometriska ansatsen. Å andra sidan betonar 

till exempel Anders att självinsikt och personlig trygghet bedöms, samtidigt som Bertil 

förespråkar relationsskapande med kunden. Även Elisabeth säger att personkemin mellan 

rekryteraren och kandidaten är viktig inom chefsrekrytering. Likheterna, mellan de skriftliga 

eller muntliga kriterier som bedöms i kravprofilen och de olika synsätt som teorierna 

framställer, är lika tydliga som skillnaderna. 

 

Vi kan således konstatera att intervjupersonerna delar synsätt genom att se på respektive teori 

som riktlinjer eller vägvisare snarare än stadgar och föreskrifter. Trots att några av 

rekryteringsföretagen tillskriver sig KBR eller EBR ser vi att samtliga företag arbetar mer eller 

mindre med båda teorierna. Kompetens är alltså ett så pass brett begrepp att det blir oundvikligt 

inom rekryteringssammanhang på chefsnivå medan alla intervjupersoner hävdar betydelsen av 

belägg för kandidatkvalifikationer och statistiskt säkerställande. Vad gäller den sociala 

ansatsen, är också den genomgående eftersom alla intervjupersoner värdesätter personkemi 

eller andra socialt abstrakta aspekter i kravprofilsarbetet. 

 

4.3 Val av rätt kandidat till rätt tjänst 

Detta avsnitt diskuterar urvalsprocessen, det vill säga det moment som innebär gallring och val 

av slutkandidat. När vi frågar hur urvalsprocessen går till berättar både Bertil och Annika att 

urvalet faktiskt innebär gallring och utsortering av de kandidater som har kontaktats. Även om 
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ordningsföljden kan variera används främst intervjuer, arbetsövningar och tester. Detta avsnitt 

fokuserar alltså på steg fem till tio i Lindelöws (2010:26) processbeskrivning (se tabell 2.2.1). 

Precis som föregående analysavsnitt om kravprofilering, analyseras empirin med hjälp av de 

tre olika teorierna, KBR, EBR och den sociala ansatsen. Notera att Bolanders (2002) 

psykometriska ansats likställs med Tangen och Breyer Witts (2015) teori om EBR. 

4.3.1 Att bedöma utan att tycka  

Cecilia menar att hennes egentliga arbete är att göra ett urval. Även Elisabeth och Elin 

understryker hur viktigt det är att hitta rätt kandidat som matchar kunden. Frida berättar att 

djupintervjuer används frekvent för att finna kandidatens kompetenser, med kravprofilen som 

underlag. Dessa rekryteringsintervjuer behandlas dock på olika sätt hos rekryteringsbolagen. 

Cecilia utgår från ett frågeschema och ställer följdfrågor i sina rekryteringsintervjuer, vilket 

också Denice gör i sina semistrukturerade intervjuer. Elisabeths säger att “vi ställer exakt 

samma frågor. Exakt. Det är väldigt metodiskt, och det är också kompetensbaserat, det är exakt 

samma frågor i den processen till samtliga kandidater. Där är ingen avvikelse liksom. Det är 

väldigt trubbigt, men det är för att få en jämförelse, ordentlig jämförelse.” Detta citat tolkar vi 

som att hon använder sig av strukturerade intervjuer under rekryteringsarbetet. 

 

Anders och Annika vill kunna jämföra svaren mellan kandidaterna men Anders påpekar dock 

att intervjuerna behöver bli samtal eller diskussioner för att inte missa viktiga signaler. Bertil 

förklarar inte intervjuförloppet lika detaljerat men baserar sina intervjufrågor, likt alla andra, på 

kravprofilen och kompetenserna. Frida säger uttryckligen att hon arbetar med just 

kompetensbaserade intervjuer då hon utgår från kravprofilens kompetenser och använder ett 

frågeschema. Lindelöw (2008:118–119) menar att KBR-teorin ser till förutbestämda 

frågescheman där utrymme ges till följdfrågor och utveckling av svaren, samt att fokus ligger 

på den kravspecifikation som tidigare bestämts. Här åskådliggörs en samstämmighet mellan 

flera rekryteringsföretag och Lindelöws (ibid) förklaring. Vi tolkar alltså intervjupersonernas 

svar som att alla, förutom Företag E, använder kompetensbaserade intervjuer, medvetet eller 

omedvetet. Elisabeth och Elin, som representerar Företag E, understödjer sin valda metod 

genom att de arbetar professionellt och att deras rekryteringsintervjuer låter dem jämföra 

kandidaterna på ett ordentligt och rättvist sätt. Detta tillvägagångssätt är förenligt med Terpstra 

och Limpaphayoms (2012:107) argumentation för EBR då de menar att strukturerade intervjuer 

bör användas för att öka den statistiska validiteten. Fem av sex rekryteringsbolag antyder alltså 
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på en KBR-influerad intervjustrategi, även Företag D som trots sitt förfarande, påstår att de 

använder EBR. 

 

I kontrast till rekryterarnas strävan efter objektivitet, vetenskapliga underlag, trovärdighet och 

säkerställning i bedömningarna ställer vi också intervjufrågor om magkänsla, intuition och 

subjektivitet. Bertil svarar att “det är ju inte jag som ska jobba med kandidaterna och det kan ju 

vara så att kunden tycker jättebra om dom, så absolut. Ja men man är ju inte mer än människa. 

Det är klart, träffar jag en kandidat som är superbra och supertrevlig har jag ju svårt att inte 

presentera honom eller henne ju. Men det där blir nog bättre med åren tror jag, att inte tänka för 

mycket med hjärtat. Men lite, det är klart att ibland gör man ju subjektiva urval, så är det ju.” 

Schmidt och Hunter (1998) tar inte hänsyn till validiteten hos känslor och intuition i sin studie 

men diskuterar bristen på korrelation mellan grafologi och prestationsförmåga, vilket skulle 

kunna jämföras med något så omätbart som magkänsla. Å ena sidan avråder Lindelöw 

(2008:123) från att hänge sig åt stundens infall då hon menar att tidigare studier har visat att 

intuitiva analyser bäddar för misstag och hon rekommenderar istället eftertanke samt kritisk 

analys. Å andra sidan betonar Cecilia vikten av att inte bara lyssna på vad kandidaten säger utan 

också lyssna på hur kandidaten pratar. Hon är dessutom väldigt noga med att informera 

kunderna om att hennes bedömning baseras på hennes egen uppfattning och tolkning. 

 

Kandidatens självinsikt är en av de viktigaste kompetenserna i chefsrekryteringen, enligt både 

Cecilia och Anders, och där kan vi se liknelser till den sociala ansatsen. Kärnan i den sociala 

ansatsen är enligt Bolander (2002:16) en syn på rekrytering som en social process där mänskliga 

relationer, interaktioner, inflytande, attityder, identitet och självuppfattning står i centrum. 

Likheterna mellan den sociala ansatsen och chefsrekryterarnas perspektiv kan dock förtydligas 

ytterligare. Såväl Annika som Frida bejakar magkänslan. Båda svarar att de hanterar magkänsla 

genom att direkt försöka konkretisera och ta reda på vad det är som faktiskt inte stämmer eller 

vad som inte känns rätt. De drar sig båda från att använda magkänsla som ett argument i 

kandidatpresentationen men de påpekar sin ärlighet och transparens gentemot kunderna. Även 

Denice menar att man vill komma bort från det subjektiva och att de arbetar aktivt för att vara 

så sakliga som möjligt genom att grunda alla urvalsbeslut i forskning och utnyttja de tekniker 

som har högst validitet. Så som Bolander (2002:16–23) beskriver att den sociala ansatsen 

uppmärksammar subjektivitet och ömsesidig empati, så motsvarar det perspektiv som varenda 

en av våra intervjupersoner lyfter fram. Detta perspektiv anses, av samtliga intervjupersoner, 
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vara mer eller mindre oundvikligt samtidigt som alla åtta också strävar efter en så hög 

objektivitet som möjligt. 

 

Angående teorin om EBR, hävdar Tangen och Breyer Witt (2015:108), att EBR delvis 

karaktäriseras av strukturerade intervjuer. EBR är den mest lämpade tekniken för 

chefsrekrytering på grund av sin bakomliggande forskning, enligt Obert och Södergård 

(2010:30), men även Lindelöw (2008) bygger sitt resonemang om KBR på validitet och 

forskning. Rekryteringsintervjuernas skillnader mellan KBR och EBR sträcker sig alltså endast 

till huruvida de är strukturerade eller semistrukturerade. Å ena sidan menar flera 

intervjupersoner att omätbara egenskaper, som självinsikt och personkemi, är det viktigaste att 

undersöka under urvalsarbetet, vilket går hand i hand med den sociala ansatsen. Å andra sidan 

belyser samtliga intervjupersoner att subjektivitet och andra faktorer med låg validitet bör få så 

lite utrymme som möjligt under rekryteringsintervjuer. Vi kan således fastställa att 

chefsrekryterare använder sig i av en kombination av de olika teorierna under sina intervjuer. 

Rekryteringsföretagen tar alltså hänsyn till både KBR och EBR för att sedan komplettera med 

den sociala ansatsen i olika utsträckning. Den sociala ansatsens subjektivitet är ofrånkomlig, 

men kan vara önskvärd i olika grad medan teorin om KBR är nästintill likadan som teorin om 

EBR då de båda grundas i forskning och statistisk validitet. Eftersom så många av våra 

intervjupersoner lutar sig mot kvalitetssäkring genom validitet och forskning blir den sociala 

ansatsen inte lika angelägen att använda. Den är omöjlig, eller åtminstone svår, att mäta när 

korrelation mellan förmåga och statistisk potential efterfrågas. Ingen av dessa tre teorier, KBR, 

EBR och den sociala ansatsen, appliceras alltså fullt ut, trots att somliga av intervjupersonerna 

vill påstå det. 

4.3.2 Tester och kvalitetssäkring 

Det andra momentet som uppmärksammas i urvalsarbetet är tester. Listan kan göras lång med 

alla de olika tester som intervjupersonerna nämner. De mest återkommande rör ledarstilstester, 

kapacitetstester, begåvningstester och personlighetstester. Denice säger att denna del av 

processen är den mest evidensbaserade eftersom testerna har vetenskapligt stöd, medan Frida 

nämner att, likt de flesta andra, använder hon bara tester som är granskade av STP. Såväl Annika 

som Elisabeth använder begreppen ”assessment” och ”assessment center” när de pratar om 

urvalsprocessens sammanslagning av tester, arbetsprov och case-övningar. I sin bok om 

evidensbaserad HR skriver Tangen och Breyer Witt (2015:108) att urvalsarbetet bör nyttja de 

instrument som ger hög validitet till urvalsarbetet, nämligen begåvningstest, personlighetstest 
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och arbetsprov. Carless (2009) argumenterar också för denna typ av psykologiska tester i sin 

artikel om EBR medan Lindelöw (2008:156–178) påpekar betydelsen av assessment center för 

att öka validiteten i urvalsprocessen. Enligt den sociala ansatsen används assessment center för 

att jämföra olika kompetenser och egenskaper men till skillnad från de andra teorierna ligger 

fokus på att urvalsinstrumenten dels ska möjliggöra både ömsesidigt samt ärligt 

informationsutbyte och dels ska prediktionen vara klinisk snarare än statistisk (Bolander, 

2002:22–23). 

 

Samtliga intervjupersoner använder olika former av tester och övningar med fokus på att öka 

den statistiska pricksäkerheten samt validiteten och ingen säger sig motivera dessa 

tillvägagångssätt med att kunna presentera kandidaten utifrån klinisk subjektivitet. Därför kan 

vi utesluta användningen av den sociala ansatsen i chefsrekryterarnas testtagning och 

kvalitetssäkring. Likheterna mellan KBR-teorin och praktiken ter sig däremot lika omfattande 

som likheterna mellan EBR-teorin och praktiken. Vi ser dessutom ingen tydlig skillnad mellan 

dessa två teorier, vad gäller detta moment, och därför konstaterar vi att testtagningen och 

kvalitetssäkringen kan benämnas såväl evidensbaserad som kompetensbaserad. 

4.4 Perspektiv: Tre tekniker som tillsammans utgör en helhet 

De olika rekryteringsmodellerna, kan alltså tolkas på olika sätt och de två mest 

uppmärksammade, EBR och KBR, liknar varandra mer än vad de skiljer sig. Trots olika 

ursprung och nyanserade avvikelser i litteraturen visar tidigare analys att praktikens kravprofils- 

och urvalsarbete kan betecknas av såväl KBR som EBR, beroende på vilket perspektiv som 

appliceras. Följande avsnitt analyserar dessa två tekniker eftersom flera rekryteringsföretag 

utger sig för att arbeta just kompetensbaserat och/eller evidensbaserat för att sedan knyta an till 

den tredje rekryteringstekniken, den sociala ansatsen. Då vår frågeställning behandlar 

perspektiv och metoder, blir en vidare analys av begreppen aktuellt för att med tydlighet kunna 

besvara frågan om varför företagen väljer att arbeta som de gör. Därför analyseras likheter och 

skillnader mellan KBR och EBR rekryteringsteknikerna mer övergripande i detta avsnitt. 

Denna analys knyter an till tidigare avsnitt om kravprofilering och urval men genom att 

fokusera på rekryteringsprocessen som helhet kan vi få fram vad de faktiskt innebär i det dagliga 

arbetet. Eftersom mängden empiri och litteratur kring en evidensbaserad arbetsmetod är 

begränsad - vilket i sin tur också försvårar begreppsutredningen - baseras större delar av 

analysen på den information som framkommit under intervjun med Denice från Företag D, 

vilka är de enda som säger sig arbeta evidensbaserat. 
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4.4.1 Räcker verkligen en rekryteringsteknik?  

Evidensbaserad rekrytering är en rekryteringsteknik som vuxit fram under de senaste åren och 

för flera av våra intervjupersoner, som alla har flera års erfarenhet inom yrket, är begreppet 

nytt. När vi frågar våra intervjupersoner om de känner till begreppet och om det används i deras 

arbete svarar Bertil att ”evidensbaserat vet jag inte ens vad det är för någonting, så nej”. 

Elisabeth och Elin, som jobbar på Företag E, känner inte heller de till metoden, utan gissar sig 

fram till vad den innebär. Även Frida känner sig osäker vid frågan om begreppets betydelse och 

säger att hon har hört det men inte kan uttala sig. Hon försöker sig dock på en förklaring med 

att säga ”jag tänker, evidensbaserat, ja men det är väl att man har bevis och fog för vad som 

faktiskt har kommit fram i intervjun”. 

 

Varför de verksamma rekryteringskonsulterna inte vet vad evidensbaserad rekrytering innebär 

är antagligen på grund av att begreppet är ungt, och precis som Tangen och Breyer Witt 

(2015:40) skriver, saknar det någon större mängd beskrivande litteratur. När vi intervjuar 

Denice ber vi henne definiera begreppet:  

 

Alltså för mig är nog evidensbaserad rekrytering just att man har en 

forskningsmässig grund och att vi vet att detta är valitt och det här är inte valitt. 

Det är nog det som, för mig, definierar det, evidensbaserad rekrytering och också 

att man har, eller att det ska vara en lik process för alla kandidater så att man inte 

tar in någon från sidan eller ”ja men, jag känner en bra kille” och han kommer in 

direkt på intervju, utan att alla ska gå igenom samma steg, så att det också blir en 

reliabilitet i det.    - Denice, Företag D 

 

Många av våra intervjupersoner arbetar, som tidigare konstaterat, inte evidensbaserat, i varje 

fall inte medvetet, men flera nämner att de använder kompetensbaserade intervjuer trots att de 

inte använder KBR som renodlad teknik. För att skapa klarhet i begreppen frågar vi Denice om 

en förklaring och hon berättar att hon ser det som olika rekryteringstekniker som egentligen 

handlar om samma sak, eller åtminstone syftar till detsamma. Angående Företag D:s 

rekryteringsprocess berättar hon att ”den evidensbaserade delen av en rekryteringsprocess, det 

är testerna och det är den kompetensbaserade intervjun och telefonavstämningarna som ser 

likadana ut”. Denice understryker med att säga att ”de delar av processen som ska vara lika för 

alla kandidater, det är där det evidensbaserade kommer in.” Trots att Företag D marknadsför 
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sin rekryteringsteknik som en evidensbaserad metod har de alltså flera kompetensbaserade 

inslag i deras arbete. 

 

Anledningen till varför Företag D väljer att arbeta evidensbaserat är enligt Denice för att man 

vill öppna upp synsättet för kandidater och komma ifrån att enbart utgå från CV och 

erfarenheter. Genom att istället, med hjälp av forskning, fokusera på kandidaters potential och 

ge alla kandidater samma chans i en rekryteringsprocess, blir resultatet mer rättvist och 

diskriminering utesluts. Denice argument går i linje med vad Tangen och Breyer Witt (2015:13–

14) skriver om målet med EBHR är att genom forskning skapa de bästa förutsättningarna för 

medvetna beslut. 

 

Men Denice förklaring stämmer också överens med målet för KBR, vilket Lindelöw (2008:21) 

hävdar är att reducera personliga värderingar och istället fokusera på kandidatens kompetens 

och kvalifikationer. Även inom KBR lutar metoden sig på forskning och Frida på Företag F, 

vilka använder en kompetensbaserad rekryteringsteknik, berättar att deras metod grundas i 

Schmidt och Hunters (1998) teori om validitetsstegen (se tabell 2.2.1). Den process som Företag 

F arbetar utefter har de använt sedan 1990-talet och internt utvecklat den för att anpassa sig till 

dagens situation, såsom att de istället för telefonintervjuer använder videointervjuer. 

 

Att arbeta evidensbaserat enligt Denice innebär alltså, bland annat, att tester är en viktig del i 

kvalitetssäkringen av kandidaterna. Som tidigare analys visar, är forskningsgrundade metoder 

för kvalitetssäkring inte utmärkande för Företag D, utan alla företag vi intervjuat arbetar på 

liknande vis. Däremot varierar de tester som används, men syftet till varför de tillämpas av 

företagen baseras på detsamma - att säkerställa kandidaternas potential för den rekryterande 

tjänsten utifrån statistisk validitet. 

 

När vi frågar Anders om han anser att evidensbaserad och kompetensbaserad rekrytering är två 

åtskilda metoder svarar han att “nej, för mig är det en helhet”. Anders menar också att det inte 

går att enbart fokusera på den ene tekniken utan att inkludera den andre, och förklarar att “då 

missar vi ju allt runt omkring [...] jag är helt övertygad om att då missar du, då får du mindre 

träffsäkerhet”. Målet med EBR och KBR grundas alltså i samma princip: att genom forskning 

säkerställa en rättvis, icke diskriminerande och samtidigt mer träffsäker beslutsprocess inom 

rekrytering, även om de presenteras på olika vis av Lindelöw (2008) och Tangen och Breyer 

Witt (2015). Men trots att alla intervjupersoner indirekt betonar hur viktiga de olika teknikerna 
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är, säger alla att mjuka värden, personkemi, magkänsla och subjektivitet är saker som måste tas 

i beaktning, precis som vår urvalsanalys konstaterar. 

 

Rekryteringsföretagen väljer alltså att skilja på rekryteringsteknikerna trots att KBR och EBR 

är så pass lika varandra. Eftersom bland annat Cecilia och Anders accentuerar de sociala 

interaktioner som sker under urvalsarbetet och betonar omätbara begrepp, som kandidatens 

självinsikt, krävs hänsyn till den sociala ansatsen också. Tillsammans med denna teori kan alltså 

KBR och EBR utgöra en helhet, snarare än tre åtskilda, och av varandra oberoende 

rekryteringstekniker. Både den kompetensbaserade och den evidensbaserade rekryterings-

tekniken skulle kunna förklaras med namnbrist inom området. Men faktumet att de grundar sitt 

huvudsakliga fokus på två olika saker gör att de ändå inte blir identiska. Vi kan således fastställa 

att inslag från alla tre tekniker behövs för en optimal rekryteringsprocess. 

4.4.2 Är evidensbaserad rekrytering bara en trend? 

Om kompetensbaserad och evidensbaserad rekryteringsteknik snarare utgör synonymer än 

motsatser, betyder det i sin tur att EBR bara är ett modeord eller en trend, som sätter ett nytt 

namn på en redan existerande teknik? Nej, det gör det inte, utan det betyder snarare att det 

behöver forskas mer inom ämnet så att litteraturen blir utvecklad och med bättre grund kunna 

förklara teknikernas praktiska innebörd. Idag blir termerna, framförallt den kompetensbaserade, 

nästan urvattnad i sin betydelse. Detta kan bero på att det, precis som tidigare beskrivit, är 

många som väljer att använda termen utan att till fullo vara införstådda i vad en 

kompetensbaserad rekryteringsprocess egentligen innebär. Både Företag A och Företag E visar 

oss sina processbeskrivningar, vari det står att i deras urval använder de kompetensbaserad 

intervjuteknik, men när vi frågar vad det innebär spretar svaren. Elisabeth säger att det innebär 

att företaget ställer exakt samma frågor till alla kandidater, vilket inte stämmer enligt Lindelöw 

(2008:118–119). När Anders däremot berättar om sin intervjuteknik nämner han inte de 

aspekter som Elisabeth framför. Han förklarar istället att de inte utgår från ett exakt 

frågeschema, och på följdfrågan om varför, svarar han ”för att det är tråkigt”. Han menar att det 

snarare är diskussionerna och samtalen mellan konsulten och kandidaten som är det viktiga. 

 

Däremot, är en av trenderna enligt våra intervjupersoner grundad i själva tanken med evidens, 

då allt fler företag väljer att inkludera tester i deras rekryteringsprocesser. Många av dem vi 

intervjuat menar att företag alltså vill gå från beslut grundade i magkänsla och istället kunna 
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stödja sig på mätbara fakta. Att bedömning inte sker utifrån subjektivitet utan istället exkluderar 

eget omdöme handlar om vad Sjöberg (2014:34) benämner som mekanisk selektering. 

 

Denice säger att “man märker som trend att fler och fler går åt att använda tester i 

rekryteringsprocesser”, vilket även Annika bekräftar. Varför tester blivit viktigare kan ha att 

göra med en faktor som alla våra intervjupersoner nämnt, nämligen att det idag är “kandidatens 

marknad”. Därför, menar Frida, blir det också tuffare att hitta rätt kompetens. Hon säger att 

“kandidaterna har helt andra krav för att byta tjänst, de blir inte lockade så lätt att komma till 

en ny tjänst”. De flesta av intervjupersonerna säger att en av faktorerna som påverkar 

marknaden är den rådande högkonjunkturen. Bertil förklarar det som “rekryteringskonsultens 

förbannelse” och att oavsett konjunktur, blir det aldrig riktigt bra: “Är det högkonjunktur så är 

det lätt att få uppdrag men svårare att hitta kandidater, och är det lågkonjunktur är det jättesvårt 

att hitta uppdrag men då har man liksom 100 bra kandidater och välja mellan istället. Så det är 

mycket konjunkturen som styr”. Denice framhåller att eftersom många företag och 

organisationer vill rekrytera samtidigt som de flesta redan har jobb, blir search och tester allt 

viktigare arbetsverktyg för att kunna hitta rätt. 

 

Eftersom organisationer anställer i allt större utsträckning ställer detta krav på 

rekryteringsföretagen, både då det är svårt att hitta rätt kompetens och för att konkurrensen 

mellan rekryteringsbolagen ökar i takt med att branschen växer. Dessa anledningar, tillsammans 

med viljan om att fortsätta utveckla nutida forskning kan alltså vara svar på varför fler företag 

väljer att marknadsföra sig genom att accentuera vilken rekryteringsteknik de brukar. 
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5. Diskussion och slutsatser 

Följande kapitel behandlar studiens slutsatser utifrån syftet och frågeställningen. Inledningsvis 

besvaras vår frågeställning och därefter förs en diskussion kopplad till undersökningens syfte. 

Avslutningsvis perspektiverar vi ämnet med rekommendationer för framtida forskning. 

5.1 Besvarande av frågeställning 

Vilka perspektiv och metoder utgår chefsrekryterare från i praktiken och varför? 

 

Chefsrekrytering utmärker sig genom att vara en förlängd och fördjupad process, till skillnad 

från medarbetarrekrytering. Empirins enhetliga beskrivningar av rekryteringsprocessen kan 

sammanfattas i en modell där sju övergripande steg visar hur de olika momenten skapar en 

sammanhängande metod (se figur 4.1). Likheterna mellan chefsrekryterarnas enskilda 

tillvägagångssätt är omfattande men enligt deras förklaringar kan inte teorier som 

evidensbaserad rekrytering, kompetensbaserad rekrytering och den sociala 

rekryteringsansatsen appliceras fullt ut. Däremot används en kombination av alla tre modeller 

och varje moment i rekryteringsprocessen prioriterar metoderna olika högt, vilket innebär att 

de tre teorierna baseras på essentiella faktorer och skapar en optimal helhet tillsammans. 

Kandidatens kompetenser är alltså avgörande för rekryteringen medan respektive 

rekryteringskonsult är beroende av sitt omdöme. För att ge substans, som både ska kunna 

motiveras och sedermera generera resultat, ska kandidaten dessutom helst presenteras med hjälp 

av statistisk bevisföring och vetenskapliga argument. Därför kan chefsrekryterare inte välja att 

bara ta hänsyn till en enda renodlad teori utan behöver ett perspektiv som inkluderar såväl den 

kompetensbaserade, den evidensbaserade som den sociala rekryteringsansatsen. De perspektiv 

som råder inom chefsrekrytering behöver alltså beakta flera moment i processen då intuition 

måste brytas ner till konkreta begrepp och numeriska testresultat ska appliceras i verkligheten. 

Samtidigt ska också förmågor och färdigheter jämförs för att verksamheten ska kunna fungera 

så optimalt som möjligt. Varför vissa företag väljer att framhäva respektive rekryteringsteknik 

handlar om faktorer såsom konkurrensfördelar, marknadsföring eller intresseskapande genom 

associering till begreppsinnebörd. 
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5.2 Diskussion  

Syftet med vår studie är att förstå hur chefsrekrytering fungerar i praktiken. För att uppnå detta, 

och samtidigt få en förståelse kring hur ämnet förhåller sig till de litterära teorierna, har rådande 

perspektiv och metoder analyserats. Att chefskap är viktigt för organisationers välmående och 

lönsamhet är redan bekräftat. Chefsrekrytering är ett komplext ämne och teorierna kan 

anammas på olika sätt. Vår analys konstaterar att grundprocessen är densamma, oberoende av 

rekryteringsteknik. Detta gäller både empirin jämfört med teorin, och även 

chefsrekryteringsföretagen emellan. 

 

Nya begrepp och teorier kring rekrytering uppstår i takt med branschens tillväxt. Idag säger sig 

flera företag arbeta utifrån ett kompetensbaserat perspektiv medan den evidensbaserade 

rekryteringsmetoden har successivt vuxit fram. Även om chefsrekryteringsföretagens metoder 

varierar, finns en generell uppfattning om att forskning bör ligga till grund för att både 

möjliggöra jämförelser i urvalsarbetet, utesluta diskriminering och därmed öka statistikens 

validitet. Däremot betonar teorin om den sociala ansatsen att urvalsmetoderna bör prioritera 

kliniska jämförelser istället för statistisk validitet, i hopp om att förbättra resultatet. Våra 

intervjupersoner anammar dock inte detta perspektiv eftersom deras kandidatpresentationer 

måste kunna understödjas med bevisföring medan ökad subjektivitet istället medför större 

risker. 

 

Vår ambition med denna studie är alltså att ge ett kunskapsbidrag gällande chefsrekrytering 

inom HR-fältet, främst med koppling till Service Management. Studien riktar sig därför till 

såväl studenter som företag och privatpersoner, vilka har ett allmänintresse i hur 

chefsrekryterare arbetar och vad som grundar deras beslut vid rekrytering. Vi hoppas också att 

studien kan ses som ett hjälpande verktyg för de som antingen vill öka kunskapen om vilka 

aspekter som beaktas inom chefsrekrytering eller vill lära sig mer om hur man går tillväga för 

att rekrytera en chef. 
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5.3 Vidare forskning 

Denna studie har huvudsakligen fokuserat på de perspektiv och metoder som används inom 

rekrytering av chefer idag. De olika teknikernas likheter, främst inom evidens- och 

kompetensbaserad rekrytering, är så pass omfattande att de istället behöver vidareutvecklas. 

Idag blandar rekryteringsföretagen ihop begreppen och för att inte urvattna eller förväxla dess 

innebörder kan vidare forskning precisera begreppen ytterligare, i synnerhet angående 

evidensbaserad rekrytering då den idag är tunn. Diskriminering och intuition är två andra 

aspekter som i anknytning till rekrytering kan perspektiveras och därmed lyfta blicken för 

vidare forskning. Eftersom denna studie avgränsats till den svenska marknaden kan även 

internationella undersökningar inom ämnet utgöra ett tillskott till forskningsområdet. 
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1: Mejl vid förfrågan om intervjumedverkan 

Hej! 

Vi är två studenter från Lunds Universitet. Vi studerar Service Management på Campus 

Helsingborg och arbetar nu med vårt examensarbete. Våra namn är Jessica och Jonathan. Vårt 

examensarbete handlar om chefsrekrytering och hur företag gör för att hitta nya passande 

ledare. Syftet med vår studie är att öka förståelsen för de kriterier som prioriteras under 

rekrytering av chefspositioner samt att undersöka vad som karaktäriserar själva 

chefsrekryteringsprocessen.  

 

Vår forskning är en kvalitativ studie där vår undersökning både utgår från tidigare forskning 

och intervjuer med personer som är insatta i ämnet. Vi skriver till er eftersom 

rekommenderade er på grund av er erfarenhet av chefsrekrytering och kompetens inom 

området. Vi vill därför be er om en intervju där vi kan få ställa frågor kring ämnet. 

 

Denna studie förhåller sig till de forskningsetiska principerna. Medverkan i intervjun är 

frivillig och kan när som helst avbrytas. Vill intervjupersonen under eller efter intervjun 

tillägga eller komplettera med något, går detta bra. Vi kommer föra anteckningar under 

intervjun och spela in samtalet för att lättare kunna tolka informationen, om intervjupersonen 

tillåter detta. Det är möjligt att vara anonym och studien kan senare finnas tillgänglig för 

publikation. Samtalet kommer endast brukas i forskningssyfte i samband med vårt 

examensarbete och materialet behandlas konfidentiellt. Vid önskemål har intervjupersonen 

möjlighet att ta del av resultatet efter att studien färdigställts. Vid intervjutillfället kommer 

denna information också framföras muntligt. Ni är välkomna att kontakta oss vid frågor. 

 

Kontaktuppgifter: 

Jessica Nilsson  Jonathan Sjöstedt 

sma15jn1@student.lu.se  sma15jsj@student.lu.se 

 

Tack på förhand. Vi önskar dig en fortsatt fin vecka!  

Med Vänliga Hälsningar, 

Jessica och Jonathan 

mailto:sma15jn1@student.lu.se
mailto:sma15jsj@student.lu.se
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7.2 Bilaga 2: Frågeformulär sänt till intervjupersoner 

Intervjufrågor: 

Inledande frågor 

• Kan du berätta kort om dig själv och din bakgrund? 

• Kan du berätta kort om företagets verksamhet och din roll i företaget? 

 

Kunder 

• Vem är era kunder? Vilka branscher? 

• Hur skiljer sig rekryteringsarbetet åt, beroende på kundens branschverksamhet? 

• Hur delaktiga är kunderna i rekryteringsprocessen? 

• Hur många kandidater brukar ni presentera för era kunder? 

 

Rekryteringsprocessen 

• Hur ser er rekryteringsprocess ut i stora drag? 

• Hur involverade är kunderna i kravprofileringen? 

• Vilka svårigheter finns i att utforma en kravprofil? 

• Hur vanligt är det att kandidaterna som ni presenterar utifrån kravprofilen inte 

anställs av kunderna? 

• Hur arbetar ni för att annonsera ut tjänsten? 

• Vilka urvalsmetoder använder ni er av? 

• Använder ni er av mallar/modeller i rekryteringsarbetet och i så fall hur mycket? 

• Använder ni er av tester och i så fall vilka/hur? 

• Hur fungerar era bedömningar och urval av kandidater? 

• Vilken vikt lägger ni vid referenser, intyg och certifikat (om inte krav från kunden)? 

• Av rekryteringsprocessens olika delar, vilken del anser du är den mest avgörande? 

• Oberoende av tjänstens kravprofil, vad prioriterar ni eller lägger störst vikt vid? 

• Hur behandlar ni situationer då två kandidater har likvärd kompetens och utbildning? 

 

Chefsinriktad rekrytering 

• Vad utmärker chefsrekrytering? 

• Skiljer ni mellan chefskap och ledarskap? 

• Vilka metoder använder ni vid rekrytering av chefer? 

• Vad skiljer sig mellan extern och intern chefsrekrytering? 
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Avslutande frågor 

• Vad önskar du att arbetssökande hade större kunskap kring? 

• Hur viktigt är det att kandidatens värderingar och åsikter speglar kundens? 

• Vad ser ni för trender i chefsrekrytering och rekrytering överlag idag och framöver? 

• Finns det något annat ni vill tillägga? 

 

7.3 Bilaga 3: Frågeschema vid intervjutillfällen 

Informera om de forskningsetiska principerna 

• Medverkan i intervjun är frivillig och kan när som helst avbrytas.  

• Vill du under eller efter intervjun tillägga eller komplettera med något, går detta bra.  

• Vi kommer föra anteckningar under intervjun och spela in samtalet för att lättare 

kunna tolka informationen, om du tillåter detta.  

• Du och företaget kommer i vår studie vara helt anonyma, och informationen behandlas 

med största möjliga konfidentialitet och kommer endast brukas i forskningssyfte. 

• Studien kan senare finnas tillgänglig för publikation. Om du önskar, skickar vi gärna 

vår studie till du när den färdigställs. 

 

Inledande frågor 

• Kan du berätta kort om dig själv och din bakgrund? 

• Kan du berätta kort om företagets verksamhet och din roll i företaget? 

 

Kunder 

• Vem är era kunder? Vilka branscher? 

• Hur skiljer sig rekryteringsarbetet åt, beroende på kundens branschverksamhet? 

• Hur delaktiga är kunderna i rekryteringsprocessen? 

• Hur många kandidater brukar ni presentera för era kunder? 

 

Rekryteringsprocessen 

• Hur ser er rekryteringsprocess ut i stora drag? 

• Hur involverade är kunderna i kravprofileringen? 

• Vilka svårigheter finns i att utforma en kravprofil?  

• Hur vanligt är det att kandidaterna som ni presenterar utifrån kravprofilen inte anställs 

av kunderna? 
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• Hur arbetar ni för att annonsera ut tjänsten? 

o Delar ni annonsen genom särskilda kanaler? Exekutiv search - headhunting?  

• Vilka urvalsmetoder använder ni er av? 

o Personlighetstest, begåvningstest, intervjuer, simuleringsövningar, referenser, 

assessment center). Vad skiljer dessa olika metoder åt? 

o Har ni använt andra metoder tidigare som ni idag anser bristfälliga? 

• Använder ni er av mallar/modeller i rekryteringsarbetet och i så fall hur mycket? 

• Använder ni er av tester och i så fall vilka/hur? 

• Hur fungerar era bedömningar och urval av kandidater? 

o Vad brukar (oberoende av tjänstens specifika kravprofil) värderas högst? 

• Vilken vikt lägger ni vid bilagor, såsom referenser, intyg, certifikat (om inte krav)? 

• Av rekryteringsprocessens olika delar, vilken del anser du är den mest avgörande för 

dig som rekryterare? 

• Oberoende av tjänstens kravprofil, vad prioriterar ni eller lägger störst vikt vid? 

o Exempelvis kompetens, erfarenheter, referenser, kreativitet, intresse, 

magkänsla, cv och utbildning? Varför är just detta viktigast? 

• Hur behandlar ni situationer då två kandidater uppvisar samma kompetens/utbildning? 

 

Chefsinriktad rekrytering 

• Vad utmärker chefsrekrytering? 

o Specifika tester för just chefsrekrytering? 

• Skiljer ni mellan chefskap och ledarskap? 

o Vilka egenskaper/personlighetsdrag förknippar ni med ledarskap/chefskap? 

• Vilka metoder använder ni vid rekrytering av chefer? 

o Hur skiljer sig metoderna åt, mellan vanlig rekrytering och chefsrekrytering? 

• Vad skiljer sig mellan extern och intern chefsrekrytering? 

 

Avslutande frågor 

• Vad önskar du att arbetssökande hade större kunskap kring? 

o Vad har du för tips till arbetssökande? 

• Hur viktigt är det att kandidatens värderingar och åsikter speglar kundens? 

• Vad ser ni för trender i chefsrekrytering och rekrytering överlag idag och framöver? 

• Hur arbetar ni med evidensbaserad och/eller kompetensbaserad rekrytering? 

• Finns det något annat ni vill tillägga? 


