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Rekrytera rätt – betydelsen av personliga egenskaper 
vid chefsrekrytering 

Yasmine Noushandeh 
	  
When	  filling	  upp	  management	  positions	  it	  is	  all	  about	  the	  perfect	  match	  where	  the	  right	  person	  is	  at	  
the	  right	  place.	  By	  interviewing	  five	  recruitment	  specialists	  insight	  was	  gained	  in	  how	  important	  
personal	  traits	  are	  in	  their	  opinion	  when	  it	  comes	  to	  hiring	  managers,	  how	  they	  decide	  which	  traits	  
are	  relevant	  for	  the	  position,	  which	  methods	  are	  used	  when	  evaluating	  candidates	  personal	  traits	  
and	  which	  challegenges	  they	  meet.	  Personal	  traits	  was	  considered	  as	  highly	  important	  and	  their	  
profile	  of	  demands	  was	  based	  on	  the	  competence	  needed.	  The	  participants	  used	  interviews,	  
personality	  tests	  and	  references	  when	  evaluating	  candidates	  personality	  traits	  and	  the	  challenges	  
in	  evaluation	  consisted	  in	  insincere	  impression	  given	  by	  the	  candidate	  and	  difficulties	  in	  making	  an	  
objective	  evaluation.	  
	  
När	  en	  chefsposition	  ska	  tillsättas	  gäller	  det	  att	  få	  en	  perfekt	  matchning	  där	  rätt	  person	  är	  på	  rätt	  
plats.	  	  Fem	  rekryteringsspecialister	  har	  intervjuats	  med	  syftet	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  viktigt	  deltagarna	  
ansåg	  att	  personliga	  egenskaper	  är	  vid	  chefreskrytering,	  hur	  de	  kommer	  fram	  till	  vilka	  personliga	  
egenskaper	  som	  ska	  bedömas,	  vilka	  metoder	  som	  används	  för	  denna	  bedömning	  samt	  utmaningar	  
de	  såg	  med	  bedömningen.	  Deltagarna	  ansåg	  personliga	  egenskaper	  som	  oerhört	  viktigt	  vid	  
chefsrekrytering	  och	  att	  kravprofilen	  utformas	  baserat	  på	  kompetensbehov	  inom	  företaget.	  
Deltagarna	  använde	  intervjuer,	  personlighetstest	  och	  referenser	  vid	  bedömning	  av	  kandidaters	  
personliga	  egenskaper	  och	  upplevde	  att	  utmaningar	  kan	  vara	  att	  kandidaten	  ger	  ett	  ouppriktigt	  
intryck	  av	  sig	  själv,	  samt	  	  svårigheter	  med	  att	  utföra	  en	  objektiv	  bedömning.	  
	  
	  
	  
Det	  finns	  idag	  mängder	  av	  egenskapsteorier	  med	  olika	  syn	  på	  vad	  personlighet	  är	  
och	  hur	  det	  går	  att	  bestämma	  vilka	  egenskaper	  en	  person	  har.	  En	  av	  de	  mest	  
anammade	  teorierna,	  som	  också	  används	  i	  vissa	  rekryteringssammanhang	  är	  
femfaktormodellen,	  eller	  Big	  5.	  Enligt	  Big	  5	  så	  kan	  personlighet	  bestämmas	  efter	  en	  
individuell	  sammansättning	  av	  fem	  olika	  faktorer.	  Dessa	  faktorer	  är:	  extrovert,	  
öppenhet,	  samvetsgrannhet,	  vänlighet	  och	  neuroticism	  (Connelly	  &	  Ones,	  	  2010).	  
Det	  finns	  speciellt	  framtagna	  personlighetstest	  vars	  resultat	  kan	  visa	  ifall	  individen	  
har	  hög	  eller	  låg	  grad	  av	  respektive	  faktor.	  Exempelvis	  hög	  grad	  av	  extraversion	  
visar	  på	  social	  förmåga	  och	  att	  personen	  är	  framåt,	  medan	  en	  låg	  grad	  pekar	  på	  det	  
motsatta,	  introversion,	  som	  istället	  tyder	  på	  en	  mer	  tillbakadragen	  och	  
eftertänksam	  personlighet	  (Judge	  et.	  al.,	  2002).	  Forskning	  har	  visat	  att	  det	  finns	  
samband	  mellan	  framgång	  i	  ledarskap	  och	  vissa	  positioneringar	  inom	  de	  fem	  
faktorerna	  (Antonakis,	  2004).	  	  Det	  finns	  exempelvis	  en	  relation	  mellan	  hur	  en	  
person	  presterar	  på	  jobb	  som	  kräver	  interaktion	  och	  förmåga	  att	  inspirera	  andra	  
och	  dennes	  grad	  av	  extraversion.	  En	  extrovert	  personlighetstyp	  anses	  därför	  vara	  
lämpad	  för	  arbeten	  inom	  försäljning	  och/eller	  ledarskap	  där	  det	  är	  till	  fördel	  att	  
vara	  social,	  energisk	  och	  ambitiös;	  egenskaper	  som	  förknippas	  med	  den	  
personlighetstypen	  (Barrick,	  Mount,	  &	  Judge,	  2001).	  På	  samma	  sätt	  har	  det	  visat	  
sig	  att	  graden	  av	  vänlighet	  indikerar	  på	  en	  persons	  lämplighet	  för	  roller	  som	  
kräver	  samarbete,	  hjälpande	  och	  omhändertagande	  av	  andra.	  Hög	  grad	  av	  
öppenhet	  relateras	  till	  god	  anpassningsförmåga,	  nyfikenhet,	  originalitet	  och	  
kreativitet	  vilket	  är	  värdefullt	  i	  organisationer	  som	  ska	  genomgå	  förändringar.	  
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Vidare	  har	  studierna	  påvisat	  att	  goda	  nivåer	  av	  samvetsgrannhet	  och	  emotionell	  
stabilitet	  (låga	  nivåer	  av	  neuroticism)	  är	  till	  fördel	  oavsett	  typ	  av	  yrke	  (George	  &	  
Zhou,	  2001).	  	  Forskning	  av	  Mount,	  Witt	  och	  Barrick	  (2000)	  har	  visat	  att	  	  det	  är	  
lättare	  att	  göra	  en	  prediktion	  på	  en	  individs	  arbetsprestation	  när	  man	  utgår	  från	  
personlighet	  än	  andra	  faktorer	  som	  exempelvis	  kognitiv	  kapacitet.	  	  
	  
Studier	  utförda	  av	  Hanna	  Westberg-‐Wolgemuth	  (1990)	  har	  visat	  på	  att	  det	  finns	  
könsmärkningsprocesser	  i	  organisationer	  inom	  vilka	  individer	  har	  föreställningar	  
som	  påverkar	  deras	  syn	  på	  män	  och	  kvinnor.	  Män	  kopplas	  ihop	  med	  en	  viss	  
uppsättning	  egenskaper	  och	  kvinnor	  med	  en	  annan	  och	  sedan	  kopplas	  dessa	  
egenskaper	  ihop	  med	  yrken,	  vilket	  innebär	  att	  yrken	  könsmärks	  och	  förknippas	  
med	  olika	  kön.	  Enligt	  Acker	  (1998)	  konstrueras	  kön	  genom	  olika	  processer.	  En	  är	  
de	  strukturella	  processerna	  i	  samhället	  som	  består	  av	  hierarkier,	  arbetsmönster,	  
löner	  och	  makt.	  Vilken	  typ	  av	  arbete,	  vilken	  position,	  inflytande	  eller	  lön	  en	  person	  
anses	  lämpad	  för	  påverkas	  av	  vilket	  kön	  man	  tillhör,	  genom	  denna	  indelning	  
förstärks	  också	  könen	  och	  könsskillnaderna	  ytterligare.	  En	  annan	  process	  där	  kön	  
konstrueras	  är	  genom	  bilder	  och	  symboler.	  I	  symboler	  definieras	  vad	  som	  anses	  
vara	  typiskt	  manligt	  eller	  kvinnligt	  och	  vissa	  roller,	  ex.	  läkare	  eller	  chef	  associeras	  
med	  och	  framställs	  som	  män.	  
Kvinnor	  och	  män	  har	  visats	  dela	  dessa	  uppfattningar	  trots	  att	  beteendeforskning	  
tyder	  på	  att	  det	  finns	  större	  skillnader	  i	  ledaregenskaper	  inom	  kategorin	  män	  
respektive	  kvinnor	  än	  det	  finns	  mellan	  dem	  (Westberg-‐Wolgemuth,	  1990).	  
	  
När	  en	  individ,	  medvetet	  eller	  omedvetet,	  modifierar	  sitt	  beteende,	  så	  till	  den	  grad	  
att	  han	  eller	  hon	  förställer	  sig	  själv	  i	  interaktion	  med	  andra	  kallas	  det	  för	  
impression	  management.	  Det	  kan	  yttra	  sig	  både	  verbalt	  och	  icke-‐verbalt,	  i	  
personens	  yttre	  och	  genom	  olika	  förändringar	  i	  personens	  beteende	  med	  syfte	  att	  
förbättra	  sitt	  intryck	  (Weiss	  &	  Feldman,	  2006).	  	  
Impression	  management-‐beteende	  av	  den	  verbala	  sorten	  kan	  delas	  in	  i	  bestämda	  
och	  defensiva	  taktiker.	  Bestämda	  taktiker	  består	  av	  både	  inställsamma	  och	  
självbefrämjande	  taktiker,	  menade	  att	  användas	  i	  syfte	  att	  bli	  omtyckt	  eller	  
attrahera	  andra	  människor	  (Worthman	  &	  Linsenmeier,	  1977).	  Konformitet	  är	  ett	  
sådant	  exempel,	  vilket	  innebär	  att	  individen	  uttrycker	  sig	  dela	  värderingar	  eller	  
åsikter	  med	  exempelvis	  den	  som	  intervjuar	  eller	  organisationen	  (Levanshina	  &	  
Campion,	  2007).	  	  	  
Defensiva	  taktiker	  används	  när	  en	  individ	  vill	  reparera	  sin	  image	  och	  innefattar	  
bland	  annat	  att	  individen	  rättfärdigar	  eller	  kommer	  på	  ursäkter	  för	  sitt	  beteende	  
(Gardner	  &	  Martinko,	  1988).	  	  
	  
Ellis,	  West,	  Ryan	  och	  DeShon	  (2002)	  studerade	  huruvida	  användandet	  av	  
impression	  management-‐taktiker	  skiljer	  sig	  åt	  mellan	  kandidater	  som	  är	  med	  i	  en	  
strukturerad	  intervju	  innehållande	  erfarenhetsbaserade	  såväl	  som	  
situationsbaserade	  frågor.	  	  Ett	  antal	  på	  119	  strukturerade	  intervjuer	  visade	  på	  att	  
nästan	  alla	  kandidater	  uppvisade	  någon	  form	  av	  impression	  management.	  
Bestämda	  taktiker	  var	  vanligare	  än	  defensiva	  sådana	  och	  framförallt	  
självbefrämjande	  taktiker	  användes.	  Eftersom	  kandidater	  som	  använder	  
impression	  management	  kan	  ge	  intryck	  av	  att	  vara	  mer	  kvalificerade	  än	  vad	  de	  
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faktiskt	  är	  kan	  de	  få	  jobb	  på	  felaktiga	  grunder,	  medan	  mer	  kvalificerade	  kandidater	  
blir	  förbisedda	  (Weiss	  &	  Feldman,	  2006).	  	  	  
	  
Begreppet	  homosocial	  reproduktion	  härleder	  från	  Jean	  Lipman-‐Blumens	  teori	  om	  
segregering	  inom	  organisationer	  som	  publicerades	  1976.	  Teorin	  förklarar	  
skillnader	  i	  förutsättningar	  inom	  en	  organisation.	  Individer	  agerar	  homosocialt	  då	  
de	  identifierar	  sig	  med	  samt	  väljer	  att	  umgås	  med	  de	  som	  anses	  vara	  lika	  dem	  
själva.	  Sociologen	  Kanter	  menar	  att	  detta	  beror	  på	  flera	  saker.	  	  Individer	  strävar	  
efter	  social	  konformitet	  och	  genom	  att	  anställa	  kandidater	  som	  uppvisar	  
konformitet	  i	  utbildning,	  social	  bakgrund,	  uppförande	  och	  arbetssätt	  går	  det	  att	  
garantera	  en	  viss	  förutsägbarhet	  gällande	  bland	  annat	  förtroende	  och	  lojalitet.	  
Detta	  medför	  att	  konkurrens	  inom	  företaget	  kommer	  ske	  på	  lika	  premisser	  då	  
kandidaterna	  och	  de	  högre	  cheferna	  har	  liknande	  bakgrund,	  vilket	  anses	  som	  en	  
fördel	  av	  de	  rekryterande	  cheferna.	  Homosocial	  reproduktion	  på	  arbetsplatser	  har	  
en	  självuppfyllande	  effekt	  då	  kandidater	  med	  annan	  bakgrund	  inte	  anses	  
tillräckligt	  kompetenta	  vilket	  försvårar	  möjligheterna	  till	  att	  få	  chefspositionerna.	  
(Eriksson-‐Zetterquist	  &	  Styhre,	  2007).	  Homosocial	  rekrytering	  leder	  till	  homogena	  
arbetsplatser,	  vilket	  kan	  hämma	  kreativiteten	  (Sommers,	  Warp,	  &	  Mahoney,	  2008),	  
medan	  mångfald	  inom	  arbetslag	  har	  visat	  ha	  positiva	  effekter	  på	  dess	  prestationer	  
och	  främjar	  nya	  idéer	  (Mannix	  &	  Neale,	  2005).	  
	  
För	  att	  sätta	  sig	  in	  i	  hur	  en	  rekryterare	  tar	  beslut	  vid	  nyanställning	  krävs	  insikt	  i	  
hur	  rekryteringsprocessen	  går	  till.	  En	  vanlig	  modell	  för	  rekrytering	  (Lindmark	  &	  
Önnevik,	  2011)	  är	  utformad	  som	  följande:	  
	  
1. Personalplanering	  –	  analys	  av	  organisationens	  behov	  idag	  samt	  framtida	  behov	  
diskuteras,	  vilket	  blir	  underlag	  för	  vilken	  typ	  av	  kompetens	  som	  efterfrågas,	  samt	  
volym.	  
2. Rekryteringsbeslut	  –	  en	  kravprofil	  skapas	  utifrån	  de	  kompetenser	  som	  anses	  
viktiga	  för	  tjänsten.	  
3. Utlysning,	  där	  tjänsten	  utannonseras,	  eller	  search,	  där	  intressanta	  kandidater	  
kontaktas	  av	  rekryteringsspecialisten,	  av	  den	  vakanta	  tjänsten.	  
4. Sammanställning	  av	  sökande.	  
5. Sortering	  –	  efter	  exempelvis	  meriter	  och	  tester	  samt	  intervjuer.	  
6. Beslut	  och	  avslut	  på	  rekryteringsprocessen.	  
7. Inskolning/introduktion	  för	  den	  nyanställde.	  
	  
Syftet	  med	  rekryteringen	  är	  alltså	  att	  hitta	  den	  kandidat	  som	  passar	  bäst	  in	  på	  
organisationens	  behov	  och	  kriterier.	  Det	  går	  till	  viss	  del	  att	  avgöra	  utifrån	  
utbildning	  och	  tidigare	  erfarenheter,	  men	  dessa	  kvalifikationer	  behöver	  
kompletteras	  med	  ett	  i	  övrigt	  gott	  intryck	  i	  processens	  femte	  steg	  (Lindmark	  &	  
Önnevik,	  2011).	  	  
	  
	  
	  
Syfte	  och	  frågeställningar	  
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Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  	  de	  rekryteringsspecialister	  som	  
intervjuats	  förhåller	  sig	  till	  personliga	  egenskaper	  gällande:	  	  
	  

• Hur	  viktigt	  det	  är	  med	  personliga	  egenskaper	  vid	  chefsrekrytering.	  
• Hur	  de	  personliga	  egenskaper	  som	  efterfrågas	  bestäms.	  
• Vilka	  metoder	  som	  används	  vid	  bedömning	  av	  personliga	  egenskaper.	  
• Vilka	  utmaningar	  som	  kan	  uppstå	  vid	  bedömningen.	  
	  
	  

Metod	  

Urval	  

De	  kriterier	  jag	  utgått	  ifrån	  vid	  urval	  av	  deltagare	  har	  varit	  att	  dessa	  ska	  ha	  direkt	  
erfarenhet	  av	  att	  rekrytera	  chefer.	  Sedan	  har	  det	  genomförts	  en	  eftersökning	  för	  
att	  ta	  fram	  sådana	  som	  uppfyllt	  detta	  krav	  och	  dessa	  har	  kontaktats	  via	  telefon	  
eller	  mail.	  Det	  har	  då	  informerats	  vad	  studien	  handlar	  om	  och	  förslag	  har	  givits	  på	  
tid	  för	  intervju.	  Detta	  har	  lett	  till	  intervjuer	  med	  fem	  deltagare	  verksamma	  inom	  
chefsrekrytering	  idag.	  	  

A	  har	  en	  master	  i	  beteendevetenskap	  och	  arbetar	  som	  rekryteringskonsult	  i	  
Sundsvall	  på	  ett	  företag	  som	  både	  hyr	  ut	  personal	  och	  anlitas	  vid	  rekryteringar.	  A	  
har	  erfarenhet	  av	  rekrytering	  på	  olika	  nivåer	  och	  hanterar	  idag	  huvudsakligen	  
chefs-‐	  och	  specialistrekryteringar	  inom	  industri	  och	  offentlig	  verksamhet	  på	  
uppdrag	  av	  andra	  företag	  och	  organisationer.	  

B	  har	  en	  humanistisk	  utbildning	  och	  fokuserar	  specifikt	  på	  chefsrekryteringar	  och	  
driver	  eget	  företag	  där	  B	  anlitas	  som	  rekryteringsspecialist	  av	  företag	  i	  Umeå.	  

C	  har	  en	  civilekonomutbildning	  och	  arbetar	  med	  chefsrekryteringar.	  C	  har	  främst	  
erfarenhet	  av	  att	  rekrytera	  till	  högre	  befattningar,	  exempelvis	  affärsområdeschefer	  
och	  seniora	  chefer	  och	  rekryterar	  i	  Stockholm	  på	  uppdrag	  av	  företag	  inom	  olika	  
branscher.	  

D	  har	  en	  tvärvetenskaplig	  ekonomiutbildning	  som	  under	  de	  senaste	  	  åren	  varit	  
inriktad	  på	  specifikt	  chefs-‐	  och	  specialistrekrytering.	  Idag	  är	  D	  VD	  och	  
rekryteringskonsult	  på	  ett	  företag	  i	  Umeå	  som	  anlitas	  av	  organisationer	  inom	  både	  
privat	  och	  offentlig	  sektor.	  

E	  arbetar	  som	  rekryteringsspecialist	  på	  ett	  telecom-‐företag	  i	  Stockholm.	  Sedan	  E	  
tog	  beteendevetarexamen	  har	  E	  arbetat	  med	  rekrytering	  av	  tjänster	  på	  olika	  
nivåer,	  där	  E	  de	  senaste	  åren	  hanterat	  främst	  chefsrekryteringar.	  

Procedur	  
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Valet	  av	  kvalitativ	  metod	  förelåg	  sig	  naturligt	  utifrån	  att	  syftet	  var	  att	  få	  förståelse	  
för	  hur	  personer	  som	  arbetar	  med	  rekrytering	  kan	  se	  på	  och	  förhålla	  sig	  till	  
personliga	  egenskaper	  vid	  anställning	  av	  chefer.	  Denzin	  och	  Lincoln	  (2000)	  gjorde	  
vissa	  distinktioner	  mellan	  kvantitativa	  och	  kvalitativa	  studier	  där	  de	  bland	  annat	  
menade	  att	  det	  vid	  kvalitativa	  forskningar	  är	  stor	  fokus	  på	  detaljer	  och	  fylliga	  
beskrivningar,	  medan	  det	  i	  kvantitativa	  studier	  kan	  anses	  vara	  en	  nackdel	  då	  det	  
försvårar	  möjligheten	  till	  generaliseringar.	  	  

Intervjuerna	  genomfördes	  på	  respektive	  deltagares	  arbetsplats,	  med	  undantag	  av	  
intervjun	  med	  Deltagare	  A,	  då	  vi	  av	  logistiska	  skäl	  inte	  kunde	  mötas	  och	  därför	  
hade	  en	  telefonintervju.	  Samtliga	  intervjuer	  spelades	  in	  via	  mobilen,	  för	  att	  lättare	  
kunna	  transkribera	  innehållet	  korrekt.	  

Innan	  intervjuerna	  utformades	  frågeområden	  utifrån	  deltagarnas	  upplevelser	  och	  
tankar	  när	  det	  kommer	  till	  chefsrekrytering.	  Frågorna	  bestämdes	  utifrån	  dessa	  
frågeområden,	  men	  varierade	  i	  karaktär	  och	  formuleringar	  mellan	  intervjuerna,	  då	  
upplägget	  var	  semistrukturerat.	  Exempel	  på	  en	  fråga	  som	  ställdes	  var	  ”Vad	  har	  du	  
för	  tankar	  kring	  personliga	  egenskaper	  vid	  chefsrekrytering?”,	  ”Hur	  kommer	  ni	  
fram	  till	  vad	  en	  kravspecifikation	  ska	  innehålla?”,	  ”beskriv	  hur	  
rekryteringsprocessen	  går	  till”,	  samt	  ”vilka	  utmaningar	  ser	  du	  finns	  när	  man	  ska	  
bedöma	  personliga	  egenskaper?”.	  Intervjuernas	  längd	  var	  alla	  mellan	  45	  minuter	  
till	  en	  timme.	  Deltagarnas	  svar	  fick	  styra	  de	  följdfrågor	  som	  ställdes	  och	  
avstämningsfrågor	  ställdes	  även	  för	  att	  bekräfta	  att	  deltagaren	  uppfattats	  rätt.	  
Eftersom	  frågorna	  var	  öppna	  och	  många	  gånger	  krävde	  mer	  utförliga	  svar	  så	  
förelåg	  det	  ofta	  sig	  så	  att	  alla	  frågor	  inte	  behövde	  ställas	  då	  de	  redan	  besvarats.	  	  

Analys	  

Enligt	  Howitt	  och	  Cramer	  (2010)	  anses	  det	  vara	  av	  fördel	  att	  en	  forskare	  vid	  
tematiska	  analyser	  själv	  genomför	  intervjuer	  och	  bearbetar	  informationen	  för	  att	  
vara	  så	  bekant	  och	  införstådd	  med	  materialet	  som	  möjligt.	  	  Efter	  intervjuerna	  
transkriberades	  det	  inspelade	  materialet	  till	  text	  och	  kodades	  efter	  de	  
frågeområden	  deltagarna	  svarat	  inom	  till	  en	  tematisk	  analys.	  För	  att	  få	  en	  tydlig	  
överblick	  markerades	  partier	  av	  materialet	  i	  olika	  färger	  utefter	  frågeområde.	  På	  
så	  sätt	  kunde	  jämförelser	  göras	  för	  att	  hitta	  likheter	  och	  skillnader	  i	  hur	  deltagarna	  
hade	  svarat.	  De	  teman	  som	  kunde	  länkas	  mellan	  intervjuerna	  var	  kravprofil,	  
intervjuer,	  personlighetstest,	  referenser,	  missledande	  intryck	  av	  kandidaten	  samt	  
egna	  värderingar.	  Genom	  att	  fråga	  exempelvis	  ”Beskriv	  hur	  en	  typisk	  
rekryteringsprocess	  ser	  ut	  hos	  er”	  eller	  ”Hur	  bestäms	  vilka	  egenskaper	  en	  
chefskandidat	  bör	  ha?”	  framgick	  det	  i	  svaren	  att	  de	  som	  intervjuades	  utgick	  från	  en	  
kravprofil	  vid	  fastställande	  av	  de	  personliga	  egenskaper	  och	  kompetenser	  som	  
ansågs	  vara	  relevanta,	  vilket	  också	  var	  i	  linje	  med	  den	  modell	  som	  beskrivs	  av	  
Lindmark	  och	  Önnevik(2011).	  Samtliga	  deltagare	  använde	  sig	  även	  av	  intervjuer	  
och	  till	  viss	  mån	  personlighetstester	  och	  referenser	  i	  enlighet	  med	  givna	  modell.	  	  
Genom	  att	  fråga	  till	  exempel	  ”hur	  säkerställer	  ni	  att	  en	  kandidat	  uppfyller	  dessa	  
krav?”	  eller	  ”vilka	  utmaningar	  ser	  du	  finns	  när	  man	  ska	  bedöma	  personliga	  
egenskaper	  vid	  rekrytering?”	  var	  de	  gemensamma	  upplevelserna	  hos	  deltagarna	  
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att	  det	  finns	  svårigheter	  i	  att	  avgöra	  huruvida	  kandidaterna	  inger	  ett	  uppriktigt	  
intryck	  av	  sig	  själv	  och	  att	  egna	  uppfattningar	  och	  förmåga	  till	  objektivitet	  
påverkar	  bedömningen.	  

Etiska	  aspekter	  

Då	  studien	  är	  baserad	  på	  personliga	  upplevelser	  och	  uppfattningar	  av	  de	  deltagare	  
som	  intervjuades,	  är	  det	  viktigt	  att	  ta	  hänsyn	  till	  de	  etiska	  aspekterna	  i	  enlighet	  
med	  god	  forskningssed	  (Vetenskapsrådet,	  2011).	  Innan	  intervjuerna	  inleddes	  
erhölls	  därför	  samtycke	  till	  att	  spela	  in	  intervjun,	  Vidare	  informerades	  dem	  om	  
syftet	  med	  studien,	  att	  den	  var	  frivillig	  och	  att	  det	  färdiga	  arbetet	  ej	  skulle	  
innehålla	  namn	  på	  de	  personer	  som	  intervjuats	  eller	  de	  företag	  de	  arbetar	  åt,	  för	  
att	  deltagarnas	  anonymitet.	  Det	  inspelade	  och	  transkriberade	  intervjumaterialet	  
har	  heller	  ej	  varit	  tillgängligt	  för	  andra	  än	  mig	  själv.	  Mina	  kontaktuppgifter	  har	  
deltagarna	  erhållit	  genom	  tidigare	  kontakt	  och	  de	  har	  informerats	  om	  möjligheten	  
att	  höra	  av	  sig	  vid	  eventuella	  frågor,	  de	  har	  även	  blivit	  erbjudna	  att	  ta	  del	  av	  det	  
färdiga	  arbetet,	  vilket	  de	  också	  visat	  intresse	  för.	  För	  att	  behålla	  anonymiteten	  har	  
deltagarna	  blivit	  namngivna	  A,	  B,	  C,	  D	  och	  E	  vid	  referering	  och	  för	  att	  ej	  riskera	  att	  
anonymiteten	  skall	  äventyras	  har	  kön,	  ålder	  och	  antal	  år	  som	  yrkesverksam	  inte	  
presenterats	  i	  deltagarbeskrivningarna.	  

	  

Resultat	  

Resultatet	  är	  uppdelat	  efter	  de	  fyra	  huvudområden	  som	  studien	  är	  baserad	  på;	  
vikten	  av	  personliga	  egenskaper	  vid	  chefsrekrytering,	  utformandet	  av	  
kravprofilen,	  metoder	  för	  att	  bedöma	  personliga	  egenskaper,	  samt	  utmaningar	  vid	  
bedömning	  av	  personliga	  egenskaper.	  De	  som	  intervjuats	  har	  olika	  bakgrund	  och	  
skiljer	  sig	  i	  bland	  annat	  utbildning,	  erfarenhet	  och	  antal	  år	  i	  branschen	  och	  därför	  
har	  de	  naturligtvis	  också	  olika	  perspektiv	  på	  personliga	  egenskaper	  vid	  
chefsrekrytering.	  Individuella	  citat	  är	  presenterade,	  såväl	  som	  sammanfattade	  
likheter	  och	  skillnader	  i	  deltagarnas	  beskrivningar	  av	  sitt	  arbete	  med	  
chefsrekrytering	  relaterat	  till	  personliga	  egenskaper.	  

Vikten	  av	  personliga	  egenskaper	  vid	  chefsrekrytering	  
	  
Den	  mer	  övergripande	  och	  inledande	  frågan	  om	  vikten	  av	  personliga	  egenskaper	  i	  
samband	  med	  chefsrekrytering	  var	  den	  som	  samtliga	  deltagare	  var	  rörande	  
överens	  om.	  	  De	  jag	  intervjuade	  upplevde	  alla	  att	  en	  kandidats	  personliga	  
egenskaper	  är	  av	  väldigt	  stor	  betydelse	  vid	  rekrytering	  och	  att	  det	  i	  många	  fall	  är	  
direkt	  avgörande.	  	  
	  

Nu	  beror	  det	  ju	  på	  vilken	  nivå	  vi	  pratar	  om,	  är	  det	  väldigt	  unga,	  
nyexaminerade	  personer	  då	  har	  man	  ju	  inte	  så	  mycket	  att	  gå	  på,	  för	  de	  
kanske	  inte	  har	  jobbat	  så	  länge,	  de	  har	  inte	  så	  mycket	  erfarenheter,	  men	  är	  
det	  någon	  som	  har	  jobbat	  ett	  tag	  så	  kan	  det	  vara	  så	  att	  det	  räcker	  med	  den	  
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arbetslivserfarenheten	  man	  har	  och	  den	  personligheten	  man	  har	  kan	  till	  och	  
med	  överväga	  att	  man	  inte	  skulle	  ha	  exakt	  rätt	  utbildning.–	  Deltagare	  A	  

	  
Eftersom	  det	  vid	  chefsrekryteringar	  ställs	  diverse	  grundläggande	  kompetens-‐	  och	  
erfarenhetskrav	  beskrev	  de	  intervjuade	  att	  dessa	  självfallet	  ska	  uppfyllas	  av	  
samtliga	  kandidater	  som	  de	  väljer	  att	  gå	  vidare	  med.	  Detta	  menade	  deltagarna	  är	  
något	  som	  kan	  avgöras	  väldigt	  tidigt	  i	  rekryteringsprocessen,	  ofta	  redan	  innan	  
intervju,	  vilket	  gör	  att	  mer	  fokus	  sedan	  läggs	  på	  de	  personliga	  egenskaperna.	  
	  

Grunden	  är	  så	  klart	  att	  de	  ska	  ha	  rätt	  bakgrund	  och	  kompetens	  och	  
erfarenhet.	  Men	  personligheten	  och	  ledarstilen	  och	  mjuka	  faktorer	  är	  väldigt,	  
väldigt	  viktigt,	  och	  ofta	  det	  som	  kunden	  tar	  sitt	  slutgiltiga	  beslut	  kring,	  det	  är	  
människan	  och	  hur	  man	  upplever	  människan,	  inte	  om	  någon	  kandidat	  har	  
jobbat	  tre	  år	  längre	  med	  någonting,	  utan	  det	  är	  det	  ogripbara,	  som	  man	  
kallar	  personkemi	  och	  personligheten	  som	  är	  jätteviktig.	  –	  Deltagare	  C	  

	  
Rekryteringsarbetet	  inleds	  innan	  kandidater	  kallas	  till	  intervju.	  Det	  första	  steget	  
var	  detsamma	  hos	  samtliga	  deltagare;	  att	  utifrån	  organisationens	  behov	  skapa	  en	  
relevant	  och	  passande	  kravprofil	  över	  vilken	  typ	  av	  kandidat	  som	  efterfrågas.	  
Detta	  betonades	  som	  väldigt	  betydande	  för	  en	  lyckad	  rekrytering	  då	  det	  är	  
matchning	  mot	  kravprofilen	  som	  står	  till	  grund	  för	  bedömning	  av	  kandidaternas	  
lämplighet	  för	  tjänsten.	  	  
	  

Har	  jag	  tjugo	  CV:n	  så	  ser	  jag	  inga	  egenskaper,	  då	  är	  det	  erfarenhet,	  utbildning	  
och	  kompetens,	  då	  har	  jag	  min	  kravprofil	  där	  jag	  väljer	  utifrån	  de	  här	  CV:na,	  
men	  när	  de	  kommer	  till	  mig	  har	  de	  passerat	  CV:ts	  erfarenhet	  och	  
utbildningskrav,	  så	  då	  kommer	  jag	  inte	  ifrågasätta	  det	  på	  samma	  sätt,	  men	  
däremot	  blir	  ju	  egenskaperna	  betydligt	  viktigare	  i	  resterande	  del	  av	  
processen,	  och	  det	  stämmer	  man	  av	  mot	  profilerna.	  –	  Deltagare	  D	  

	  
Utformandet	  av	  kravprofilen	  
	  
Samtliga	  deltagare	  tryckte	  på	  vikten	  av	  att	  göra	  ett	  gediget	  arbete	  vid	  utformandet	  
av	  kravprofilen.	  ”Hårda”	  värden	  som	  krav	  på	  akademisk	  kompetens	  och	  erfarenhet	  
ansågs	  vara	  lätta	  att	  ta	  fram,	  medan	  mer	  ”mjuka”	  värden	  som	  personliga	  
egenskaper	  ansågs	  vara	  betydligt	  svårare	  att	  konkretisera.	  	  Deltagarna	  beskrev	  att	  
det	  till	  stor	  del	  på	  att	  det	  är	  svårt	  att	  bedöma	  vad	  begrepp	  relaterade	  till	  
personlighet	  faktiskt	  står	  för	  och	  att	  motivera	  varför	  det	  är	  en	  värdefull	  egenskap	  i	  
just	  den	  tjänsten.	  	  
	  

Alla	  chefer	  vill	  ha	  en	  väldigt	  flexibel	  person,	  det	  är	  jättebra	  att	  ha	  en	  flexibel	  
person.	  Men	  vad	  betyder	  flexibel	  då?	  Är	  det	  att	  man	  alltid	  säger	  ja?	  Eller	  är	  
det	  en	  person	  som	  kan	  jobba	  sent	  en	  kväll?	  Eller	  en	  person	  som	  kan	  kasta	  om	  
sitt	  arbetsschema?	  -‐	  Deltagare	  E	  

	  
Då	  deltagare	  A-‐D	  är	  konsulter	  och	  inte	  själva	  arbetar	  inom	  de	  organisationer	  som	  
de	  ska	  rekrytera	  till	  så	  krävs	  det	  att	  de	  för	  varje	  ny	  kund	  lär	  känna	  arbetsplatsen	  
och	  den	  kultur	  och	  de	  värderingar	  som	  finns,	  vilket	  står	  för	  en	  omfattande	  del	  av	  
kravprofilens	  innehåll.	  I	  deltagarnas	  mening	  är	  det	  inte	  viktigt	  bara	  för	  att	  förstå	  
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kundens	  behov	  och	  förväntningar	  på	  den	  som	  ska	  anställas,	  men	  också	  för	  att	  ur	  
kandidatens	  perspektiv	  avgöra	  ifall	  rollen	  och	  arbetsklimatet	  är	  passande	  utifrån	  
dennes	  bakgrund	  och	  personlighet.	  
	  

Samtidigt	  är	  det	  vårt	  jobb	  att	  se	  till	  att	  man	  har	  en	  realistisk	  kravprofil	  och	  
att	  man	  har	  valt	  ut	  att	  det	  ska	  finnas	  ett	  antal	  centrala	  kompetens-‐	  och	  
personlighetsdrag,	  men	  inte	  att	  det	  finns	  25	  måste-‐krav	  i	  viss	  personlighet,	  
som	  också	  är	  motsägelsefullt,	  det	  finns	  inte	  i	  samma	  typ	  av	  människa.	  -‐	  
Deltagare	  C	  

	  
Personliga	  egenskaper	  hos	  den	  som	  rekryteras	  anses	  alltså	  vara	  av	  stor	  vikt	  enligt	  
de	  jag	  intervjuat,	  samtidigt	  som	  det	  anses	  vara	  mer	  diffust	  att	  förhålla	  sig	  till	  än	  
tidigare	  erfarenhet	  och	  utbildning.	  
	  
Metoder	  vid	  bedömning	  av	  personliga	  egenskaper	  
	  
Då	  kravprofilen	  är	  färdigställd	  ska	  kandidaterna	  tas	  fram.	  Här	  kunde	  det	  se	  lite	  
olika	  ut	  hos	  de	  jag	  intervjuade,	  A,	  B,	  C,	  D	  och	  F	  varierar	  mellan	  utlysning	  av	  vakanta	  
tjänster	  i	  form	  av	  annonsering	  och	  search	  där	  de	  med	  hjälp	  av	  ett	  etablerat	  
kontaktnät	  hittar	  kandidater,	  medan	  E	  uteslutande	  använder	  sig	  av	  search.	  	  
	  

Man	  kan	  säga	  att	  jag	  har	  två	  typiska	  rekryteringsprocesser,	  den	  ena	  är	  att	  
man	  inte	  vill	  skylta	  med	  det,	  utan	  man	  vill	  helt	  diskret	  hitta	  en	  ny	  person,	  då	  
gör	  man	  en	  search.	  	  Den	  andra	  är	  ju	  att	  man	  gärna	  vill	  skylta	  med	  att	  nu	  
växer	  vi	  och	  nu	  förstärker	  vi	  organisationen	  och	  då	  kanske	  man	  annonserar	  
och	  så	  vidare	  och	  då	  får	  man	  in	  kandidater	  den	  vägen.	  –	  Deltagare	  B	  

	  
Intervju	  

	  
Flera	  av	  deltagarna	  liknade	  rekryteringsarbetet	  med	  att	  lägga	  ett	  pussel,	  där	  en	  
kombination	  av	  flera	  olika	  pusselbitar	  avgör	  vilken	  kandidat	  som	  anses	  vara	  bäst	  
lämpad	  för	  jobbet.	  Alla	  beskrev	  intervjun	  som	  en	  viktig	  del	  av	  
rekryteringsprocessen	  när	  de	  ska	  bedöma	  personliga	  egenskaper,	  men	  också	  att	  
det	  är	  svårt	  att	  enbart	  baserat	  på	  intervju	  få	  en	  helhetsbild	  av	  en	  kandidat,	  och	  att	  
det	  därför	  måste	  kompletteras	  med	  exempelvis	  referenser	  och	  personlighetstester.	  	  
	  

Ofta	  är	  de	  vi	  träffar	  på	  något	  sätt	  rekommenderade	  av	  pålitliga	  personer,	  så	  
vi	  vet	  att	  de	  är	  kunniga	  och	  kompetenta	  och	  har	  bra	  bakgrund,	  då	  kan	  man	  
lägga	  mer	  tid	  på	  att	  prata	  ledarstil,	  och	  kultur	  och	  värderingar	  och	  mjuka	  
faktorer,	  i	  och	  med	  att	  vi	  har	  då,	  inte	  fullt	  ut	  men	  till	  delar	  säkerställt	  att	  man	  
har	  rätt	  kompetens.	  –	  Deltagare	  C	  

	  
Hur	  de	  valde	  att	  strukturera	  sina	  intervjuer	  varierade	  något.	  Ofta	  inleder	  de	  med	  
en	  telefonintervju,	  för	  att	  sedan	  bjuda	  in	  till	  personligt	  möte	  för	  fördjupning	  och	  
avslutningsvis,	  då	  de	  begränsat	  antal	  sökande	  till	  ett	  mindre	  antal,	  får	  de	  även	  
träffa	  kunden	  som	  ska	  anställa.	  Kunden	  har	  då	  fått	  underlag	  med	  information	  om	  
de	  ansökande	  och	  får	  utifrån	  det	  samt	  mötet	  med	  kandidaterna	  avgöra	  vem	  som	  
får	  jobbet.	  Deltagarna	  ansåg	  sig	  föredra	  ett	  intervjuupplägg	  där	  kandidaterna	  får	  
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besvara	  situationsbaserade	  frågor	  där	  de	  får	  berätta	  om	  hur	  de	  hanterat	  olika	  
situationer.	  
	  

Djupintervjun	  lägger	  jag	  upp	  utifrån	  kravprofilen	  och	  vilka	  personliga	  
kompetenskrav	  man	  har	  satt	  på	  den	  och	  väljer	  då	  frågor	  utifrån	  vilka	  
kompetenskrav	  man	  valt,	  så	  den	  är	  betydligt	  mer	  fördjupad	  och	  
exemplifierad.	  Kandidaten	  måste	  verkligen	  ta	  sig	  igenom	  sin	  bakgrund,	  sin	  
minnesbank	  och	  hitta	  exempel	  på	  saker	  och	  ting.	  –	  Deltagare	  D	  

	  
Deltagarna	  yttrade	  också	  att	  det	  var	  viktigt	  med	  en	  trivsam	  och	  öppen	  stämning	  
vid	  intervjutillfällena	  så	  att	  kandidaten	  är	  avslappnad	  och	  känner	  att	  han/hon	  kan	  
vara	  ärlig.	  deltagare	  E	  tyckte	  av	  den	  anledningen	  att	  det	  helst	  skulle	  vara	  högst	  två	  
personer	  som	  intervjuar	  en	  kandidat	  samtidigt,	  då	  det	  annars	  kan	  bli	  obekvämt	  för	  
kandidaten.	  Deltagare	  C	  ansåg	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  intervjun	  inte	  upplevs	  som	  ett	  
förhör,	  utan	  snarare	  ett	  samtal.	  	  
	  

Personlighetstest	  
	  
Personlighetstester,	  eller	  personlighetsprofiler,	  var	  ett	  återkommande	  inslag	  i	  de	  
rekryteringsprocesser	  som	  deltagarna	  brukar	  utföra.	  Hur	  och	  när	  
personlighetstesterna	  används	  skiljs	  emellertid	  åt	  mellan	  de	  olika	  deltagarna,	  samt	  
vilken	  typ	  av	  test	  de	  använder	  sig	  utav.	  Deltagarna	  använder	  sig	  av	  olika	  typer	  av	  
personlighetstester.	  Deltagare	  E	  föredrog	  att	  använda	  personlighetstest	  vid	  ett	  
senare	  skede,	  efter	  första	  intervjun,	  för	  att	  minimera	  risk	  för	  att	  själv	  påverkas	  av	  
resultatet	  när	  hon	  sedan	  träffar	  kandidaten	  för	  första	  gången.	  Deltagare	  A	  såg	  det	  
också	  som	  en	  fördel	  att	  vänta	  med	  personlighetstestet	  tills	  processen	  gått	  längre.	  
	  

Om	  vi	  har	  två	  jätteintressanta	  kandidater	  på	  slutet	  och	  vi	  funderar	  mycket	  på	  
det	  här	  med	  ordning	  och	  reda	  till	  exempel,	  då	  kan	  vi	  fördjupa	  oss	  mycket	  
mer	  i	  det	  här	  testet	  på	  de	  här	  personerna.	  För	  det	  är	  ju	  saker	  som	  man	  
kanske	  inte	  vet	  om	  man	  väljer	  att	  göra	  ett	  test	  väldigt	  tidigt.	  –	  Deltagare	  A	  

	  
Precis	  som	  med	  de	  andra	  delarna	  beskrev	  de	  inte	  personlighetstest	  som	  något	  som	  
enskilt	  kan	  användas	  vid	  bedömning	  av	  en	  kandidats	  personliga	  egenskaper,	  även	  
om	  det	  kunde	  vara	  vägledande.	  
	  

Testet	  är	  en	  del,	  en	  bit	  av	  pusslet,	  sedan	  har	  jag	  alla	  de	  tre	  andra	  
pusselbitarna.	  	  Så	  om	  de	  tre	  pusselbitarna	  säger	  att	  det	  är	  så,	  och	  så	  får	  jag	  en	  
profil	  som	  säger	  att	  nä,	  egentligen	  inte,	  då	  kan	  det	  ju	  vara	  så	  att	  man	  tränat	  
upp	  den	  färdigheten,	  att	  man	  befunnit	  sig	  i	  en	  sådan	  miljö	  så	  pass	  mycket	  att	  
man	  ändå	  har	  möjligheten	  att	  tänka	  rätt,	  sen	  kanske	  man	  har	  fått	  kämpa	  
hårdare	  för	  det	  för	  att	  egenskaperna	  ligger	  inte	  till	  grund	  för	  det.	  Så	  man	  
måste	  ju	  se	  nyanserna	  av	  det,	  man	  kan	  inte	  säga	  att	  där	  rök	  du.	  -‐Deltagare	  D	  
	  
Referenser	  

	  
I	  slutskedet	  av	  en	  rekryteringsprocess	  berättade	  samtliga	  deltagare	  att	  de	  
använder	  sig	  av	  referenstagning	  där	  de	  kontaktar	  tidigare	  arbetsgivare	  till	  
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kandidaten.	  Antalet	  referenser	  som	  deltagarna	  önskade	  var	  mellan	  två	  och	  fem	  
stycken	  och	  referenser	  beskrevs	  ha	  olika	  stor	  vikt	  för	  de	  olika	  deltagarna.	  
	  

Sedan	  blir	  referenserna	  både	  en	  avstämning	  på	  kompetens;	  alltså	  erfarenhet,	  
yrkeskompetens,	  utbildning	  och	  så	  vidare	  och	  egenskaper.	  Det	  knyter	  ihop	  
säcken	  och	  bekräftar.	  Personliga	  egenskaper	  är	  jätteviktigt	  hela	  vägen,	  men	  
det	  är	  svårt	  att	  se	  i	  ett	  CV.–	  Deltagare	  D	  	  

	  
Det	  som	  upplevdes	  vara	  viktigt	  för	  samtliga	  var	  att	  de	  referenser	  de	  fick	  skulle	  vara	  
relevanta,	  det	  vill	  säga	  tämligen	  uppdaterade	  referenser	  i	  kontrast	  till	  referenser	  
från	  personer	  som	  kandidaten	  inte	  arbetat	  med	  på	  väldigt	  länge,	  också	  då	  det	  
kunde	  uppfattas	  som	  misstänksamt	  om	  kandidaten	  inte	  ville	  ge	  referenser	  från	  
sina	  senaste	  arbetsgivare.	  
	  

Vi	  vill	  också	  styra	  på	  att	  vi	  vill	  ha	  relevanta	  referenser	  från	  de	  senaste	  
arbetsgivarna,	  och	  att	  man	  kan	  lämna	  relevanta	  referenser	  så	  att	  det	  inte	  
verkar	  som	  att	  man	  utelämnar,	  om	  man	  är	  en	  seniorchef	  och	  inte	  kan	  lämna	  
referenser	  av	  olika	  skäl	  eller	  att	  de	  referenser	  man	  får	  långt	  ut	  i	  periferin	  och	  
inte	  känner	  personen	  riktigt,	  då	  är	  det	  inte	  bra.	  Det	  är	  ju	  av	  mindre	  värde	  att	  
få	  en	  referens	  som	  ligger	  20	  år	  tillbaka	  i	  tiden.	  –	  Deltagare	  C	  

	  
Jag	  ser	  det	  som	  en	  säkerhetscheck,	  för	  att	  minimera	  risker.	  Det	  kanske	  har	  
hänt	  något	  som	  absolut	  inte	  kommer	  fram	  varken	  i	  intervju	  eller	  i	  tester,	  
kanske	  om	  man	  inte	  varit	  så	  mycket	  på	  jobbet	  till	  exempel.	  	  Eller	  om	  man	  har	  
haft	  problem	  som	  verkligen	  har	  påverkat	  jobbet.	  	  
–	  Deltagare	  B	  

	  
Precis	  som	  med	  personlighetstester	  ansåg	  deltagarna	  att	  referenser	  är	  ett	  
kompletterande	  inslag	  i	  rekryteringsprocessen	  och	  något	  som	  samtliga	  deltagare	  
använde	  sig	  utav	  för	  att	  få	  en	  helhetsbild	  av	  kandidaten,	  men	  att	  det	  ensamt	  inte	  
kan	  utgöra	  underlag	  för	  avgörandet	  av	  en	  kandidats	  lämplighet	  för	  tjänsten.	  
	  
Vilka	  utmaningar	  som	  finns	  vid	  bedömning	  av	  personliga	  egenskaper	  
	  
	  
Ingen	  av	  som	  intervjuades	  såg	  bedömning	  av	  personliga	  egenskaper	  som	  något	  
helt	  oproblematiskt.	  Något	  alla	  	  deltagarna	  nämnde	  som	  något	  som	  kan	  vara	  
försvårande	  vid	  bedömning	  är	  huruvida	  kandidaterna	  framställer	  sig	  själva	  på	  ett	  
ärligt	  och	  uppriktigt	  sätt.	  	  
	  

Missvisande	  intryck	  av	  kandidaten	  
	  

Det	  är	  klart	  att	  många	  duktiga	  personer,	  framförallt	  de	  som	  är	  extroverta	  och	  
utåtriktade,	  är	  ju	  ofta	  skickliga	  på	  att	  framställa	  sig	  på	  ett	  sätt	  som	  man	  tror	  
kan	  vara	  passande	  för	  det	  här	  jobbet.	  	  
–	  Deltagare	  C	  

	  
Det	  är	  dock	  någonting	  som	  deltagarna	  ansåg	  framgå	  genom	  exempelvis	  
inkonsekventa	  svar	  på	  personlighetstest	  eller	  oförmåga	  att	  komma	  med	  exempel	  
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på	  hur	  de	  påstådda	  egenskaperna	  yttrar	  sig	  då	  de	  blir	  tillfrågade.	  De	  var	  även	  
överens	  om	  kandidaterna	  också	  i	  intervjusammanhang	  kan	  anpassa	  sitt	  beteende	  
och	  sina	  svar	  efter	  vad	  de	  tror	  är	  önskvärt	  av	  den	  som	  intervjuar,	  och	  företaget,	  
snarare	  än	  hur	  de	  faktiskt	  är.	  Genom	  att	  ställa	  bra	  frågor	  och	  följdfrågor	  upplevde	  
dock	  deltagarna	  att	  de	  kunde	  se	  igenom	  sådant	  beteende	  hos	  kandidaten.	  
	  

Utmaningen	  är	  kanske	  att	  det	  ska	  bli	  rätt,	  att	  personen	  har	  framstått	  och	  lyft	  
fram	  sina	  personliga	  egenskaper	  på	  ett	  ärligt	  sätt	  och	  det	  är	  ju	  det	  man	  
kanske	  vill	  säkerställa	  när	  man	  gör	  en	  intervju,	  som	  är	  strukturerad,	  den	  
måste	  innehålla	  samma	  frågor	  för	  alla	  kandidaterna,	  men	  också	  genom	  tester	  
där	  man	  ber	  personen	  ta	  exempel.	  –	  Deltagare	  A	  

	  
Enligt	  Deltagare	  E	  behöver	  det	  heller	  inte	  vara	  så	  att	  kandidaten	  medvetet	  
förställer	  sig,	  men	  att	  resultat	  av	  personlighetstest	  ändå	  kan	  ge	  en	  missvisande	  bild	  
av	  kandidaten.	  
	  

Det	  är	  ju	  ett	  verktyg	  man	  som	  kandidat	  fyller	  i,	  så	  det	  beror	  på	  om	  man	  haft	  
en	  bra	  dag	  och	  hur	  man	  förstått	  frågorna	  och	  så	  vidare.	  Det	  ska	  vara	  som	  ett	  
komplement,	  ingenting	  som	  gallrar,	  för	  annars	  rekryterar	  man	  rätt	  
fyrkantigt.	  –	  Deltagare	  E	  

	  
Deltagare	  B	  uttryckte	  även	  att	  tillförlitlighet	  när	  det	  gäller	  referenser	  kan	  vara	  
bristande.	  
	  

Jag	  känner	  inte	  referensen,	  jag	  vet	  inte	  vad	  den	  personen	  har	  för	  dold	  
agenda,	  kanske	  vill	  referensen	  vara	  snäll,	  kanske	  vill	  referensen	  vara	  dum.	  
Man	  får	  inte	  lägga	  för	  mycket	  vikt	  vid	  det,	  det	  går	  inte	  att	  bara	  helt	  lita	  på	  
referenser.	  –	  	  Deltagare	  B	  

	  
Egna	  värderingar	  

	  
Deltagare	  E	  lyfte	  upp	  problemet	  med	  homogena	  arbetsplatser	  som	  exempel	  på	  vad	  
som	  kan	  gå	  snett	  om	  en	  rekryterare	  inte	  är	  objektiv	  vid	  bedömning	  av	  kandidater.	  
E	  förklarade	  att	  hon	  av	  den	  anledningen	  väljer	  att	  inte	  fokusera	  så	  mycket	  på	  att	  
fråga	  om	  kandidaternas	  privatliv	  vid	  intervjun,	  då	  hon	  anser	  att	  det	  inte	  är	  relevant	  
utan	  istället	  försvårar	  möjlighet	  till	  objektiv	  bedömning.	  Även	  Deltagare	  A	  höll	  med	  
om	  att	  det	  händer	  att	  rekryterare	  kan	  känna	  vissa	  preferenser	  för	  specifika	  
kandidater,	  utifrån	  att	  de	  uppfattas	  vara	  lik	  rekryteraren	  själv.	  
	  

Det	  är	  mycket	  lättare	  att	  rekrytera	  någon	  som	  man	  känner	  igen	  sig	  i,	  att	  man	  
tänker	  att	  ja	  men	  vi	  känns	  ju	  ganska	  lika,	  men	  det	  är	  ju	  inte	  säkert	  att	  det	  blir	  
det	  bästa.	  –	  Deltagare	  A	  

	  
Även	  Deltagare	  B	  upplevde	  att	  det	  är	  viktigt	  med	  objektivitet	  vid	  bedömning	  av	  
kandidater.	  
	  

Om	  man	  har	  ett	  bra	  personlighetstest	  som	  är	  prövat	  och	  då	  som	  HR-‐
människa	  träffar	  personen	  och	  börjar	  rota	  i	  det	  (testresultat)	  som	  en	  gång	  
var	  ganska	  valid,	  som	  mätte	  rätt	  saker,	  för	  att	  man	  kanske	  tänker	  att	  den	  här	  
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personen	  borde	  ha	  ett	  annat	  resultat,	  då	  kanske	  jag	  förstör	  mycket	  mer	  
genom	  min	  person.	  Man	  måste	  vara	  medveten	  om	  sådana	  saker.	  	  –	  Deltagare	  
B	  
	  
En	  bra	  matchning	  

	  
	  
Trots	  att	  deltagarna	  alla	  utgår	  från	  en	  kravprofil	  med	  bestämda	  egenskaper	  som	  är	  
önskvärda	  hos	  en	  passande	  kandidat,	  så	  uttryckte	  de	  alla	  att	  det	  inte	  automatiskt	  
innebär	  en	  match	  mellan	  kravprofil	  och	  kandidat	  som	  helt	  överensstämmer.	  Enligt	  
Deltagare	  B	  så	  är	  den	  vanligaste	  orsaken	  till	  att	  kandidaten	  inte	  passar	  in	  eller	  kan	  
prestera	  på	  en	  arbetsplats,	  att	  det	  inte	  matchar	  med	  de	  personliga	  egenskaperna.	  
Deltagarna	  betonade	  även	  vikten	  av	  en	  realistisk	  kravprofil	  som	  också	  möter	  det	  
utbud	  av	  kandidater	  som	  finns	  på	  arbetsmarknaden,	  samt	  att	  intresset	  måste	  vara	  
ömsesidigt	  mellan	  kandidat	  och	  det	  anställande	  företaget.	  	  
	  

Det	  gäller	  att	  försöka	  hitta	  någon	  som	  passar	  in	  så	  mycket	  som	  möjligt	  
på	  alla	  delarna.	  Sen	  hittar	  man	  aldrig	  någon	  som	  är	  hundra	  procent	  på	  
allt,	  i	  alla	  lägen,	  i	  alla	  nivåer,	  det	  går	  inte.	  Jag	  brukar	  säga	  till	  våra	  
kunder	  ibland	  att	  vi	  tar	  ju	  fram	  de	  mest	  passande	  kandidaterna	  som	  
också	  är	  intresserade,	  men	  vi	  kan	  ju	  inte	  tillverka	  människor,	  det	  är	  
inte	  så	  att	  vi	  har	  en	  fabrik	  och	  tar	  fram	  Mr	  Perfect	  eller	  Mrs	  Perfect,	  
utan	  man	  får	  ju	  hålla	  sig	  till	  hur	  verkligheten	  ser	  ut.–	  Deltagare	  C	  

	  
Konsekvenserna	  vid	  en	  bristfällig	  matchning,	  kunde,	  enligt	  deltagarna,	  vara	  stora,	  
dels	  ur	  företagets	  perspektiv	  där	  rekrytering	  är	  en	  kostsam	  process	  som	  skall	  
genomföras	  noggrant,	  samtidigt	  som	  det	  också	  är	  väldigt	  tidskrävande	  och	  dels	  för	  
kandidaten,	  för	  att	  denne	  ska	  trivas	  och	  ha	  möjligheter	  till	  att	  utvecklas	  inom	  
företaget.	  
	  

Konsekvenserna	  kan	  vara	  att	  man	  tar	  in	  en	  person	  och	  inte	  ger	  de	  
rätta	  förutsättningarna	  efter	  det	  man	  lärt	  sig	  om	  personen,	  men	  om	  
man	  ger	  rätt	  förutsättningar	  för	  att	  lyckas	  blir	  det	  ofta	  bra,	  men	  det	  
kräver	  mycket	  från	  arbetsgivaren.	  Hur	  drar	  vi	  nytta	  av	  personen	  på	  
bästa	  sätt?	  Hur	  får	  vi	  personen	  att	  lyckas	  på	  bästa	  sätt?	  –	  Deltagare	  D	  
	  
	  

Diskussion	  
	  

Deltagarnas	  uppfattning	  om	  betydelsen	  av	  personliga	  egenskaper	  hos	  en	  kandidat	  som	  
söker	  en	  chefstjänst	  benämndes	  som	  väldigt	  viktig.	  Det	  ansågs	  viktigt	  ur	  både	  
arbetsgivar-‐	  och	  arbetstagarsynpunkt	  att	  kandidaten	  har	  rätt	  personlighet	  för	  att	  
prestera,	  men	  också	  för	  att	  trivas	  och	  passa	  in	  i	  arbetsplatsens	  kultur.	  
	  
Eftersom	  det	  ansågs	  ha	  sådan	  betydelse	  blir	  det	  följaktligen	  även	  viktigt	  att	  en	  kravprofil	  
utformas	  på	  sådant	  sätt	  att	  de	  behov	  som	  finns	  inom	  organisationen	  konkretiseras	  för	  
att	  kunna	  avgöra	  vilka	  kompetenser	  den	  tilltänkte	  kandidaten	  bör	  besitta.	  Här	  krävs	  ett	  
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gediget	  arbete	  med	  hänsyn	  till	  många	  faktorer,	  vilket	  också	  innebär	  att	  kravprofilen	  för	  
en	  tjänst	  kan	  förändras	  över	  tid.	  För	  att	  kunna	  utforma	  en	  sådan	  kravprofil	  krävs	  det	  
därför	  att	  den	  ansvarige	  rekryteraren	  väl	  känner	  till	  organisationen	  och	  dess	  
värderingar.	  En	  av	  arbetsgivaren	  redan	  bestämd	  kravprofil	  erfarades	  ibland	  som	  
otillräckligt	  genomtänkt	  eller	  irrelevant,	  vilket	  kräver	  att	  den	  som	  rekryterar	  genom	  
kommunikation	  med	  den	  rekryterande	  chefen	  kan	  komma	  överens	  om	  och	  fastställa	  
vilka	  faktiska	  behov	  som	  finns	  inom	  organisationer	  och	  varför	  vissa	  personliga	  
egenskaper	  anses	  vara	  relevanta	  för	  tjänsten.	  	  Ibland	  kommer	  de	  fram	  till	  helt	  andra	  
egenskaper	  än	  vad	  arbetsgivaren	  initialt	  hade	  tänkt	  sig,	  vilket	  i	  praktiken	  hade	  inneburit	  
andra	  preferenser	  vid	  rekrytering,	  alas	  en	  person	  som	  i	  själva	  verket	  uppfyller	  
företagets	  och	  tjänstens	  reella	  behov	  blir	  bortvald	  på	  grunderna	  att	  de	  personliga	  
egenskaperna	  inte	  överensstämmer	  med	  den	  felande	  kravprofilen.	  
	  
Det	  fanns	  inte	  i	  deltagarnas	  mening	  någon	  enskild	  metod	  för	  att	  bedöma	  de	  personliga	  
egenskaperna	  vid	  chefsrekrytering,	  bedömning	  kunde	  därför	  enbart	  göras	  utefter	  en	  
kombination	  av	  flera	  metoder.	  Dessa	  var	  enligt	  deltagarna;	  intervjuer,	  
personlighetstester	  och	  referenstagning.	  Genom	  intervjuer	  kunde	  rekryterarna,	  lära	  
känna	  kandidaterna	  mer	  på	  djupet	  och	  personlighetstest	  och	  referenstagning	  var	  något	  
som	  beskrevs	  som	  metoder	  för	  att	  bekräfta	  det	  intryck	  som	  intervjuerna	  givit.	  Det	  är	  
dock	  viktigt	  att	  lyfta	  fram	  att	  det	  slutgiltiga	  beslutet	  ligger	  i	  händerna	  på	  den	  
rekryterande	  chefen,	  vilket	  ger	  rekryterarna	  en	  mer	  konsulterande	  roll	  där	  de	  utifrån	  
sina	  bedömningar	  berättar	  för	  den	  rekryterande	  chefen	  vilka	  kandidater	  som	  anses	  som	  
bäst	  lämpade	  och	  varför.	  	  
	  
På	  grund	  av	  komplexiteten	  i	  rekryterares	  arbete,	  uttrycks	  det	  som	  svårt	  att	  utföra	  utan	  
någon	  form	  av	  utmaning	  av	  de	  deltagare	  som	  intervjuats.	  Det	  deltagarna	  lyfte	  fram	  var	  
huruvida	  kandidaterna	  framställer	  sig	  själv	  på	  ett	  ärligt	  sätt.	  Som	  forskning	  visar	  är	  
impression	  management-‐taktiker	  vanliga	  i	  rekryteringssammanhang,	  både	  i	  intervjuer	  
och	  vid	  ifyllande	  av	  personlighetsprofiler	  (Ellis	  et.	  al,	  2002).	  Här	  måste	  dock	  göras	  en	  
distinkt	  skillnad,	  en	  person	  som	  på	  ett	  uppriktigt	  sätt	  framhäver	  sina	  positiva	  kvalitéer,	  
om	  än	  på	  ett	  något	  överdrivet	  manér,	  är	  inte	  att	  beblandas	  med	  en	  person	  som	  
fabricerar	  de	  egenskaper	  han/hon	  besitter	  utan	  reell	  grund.	  Den	  förstnämnda	  har	  
utifrån	  kravprofilen	  betydligt	  godare	  chanser	  att	  prestera	  utifrån	  arbetsgivarens	  
önskemål,	  medan	  den	  kandidat	  som	  ej	  är	  uppriktig	  riskerar	  att	  erhålla	  ett	  jobb	  som	  
personen	  inte	  är	  tillräckligt	  kvalificerad	  för.	  	  
Vidare	  tog	  tre	  av	  deltagarna	  upp	  utmaningar	  med	  att	  förhålla	  sig	  till	  den	  mänskliga	  
faktorn	  –	  att	  det	  finns	  en	  svårighet	  att	  som	  rekryterare	  säkerställa	  att	  kandidaten	  
bedöms	  på	  ett	  objektivt	  sätt.	  Homosocial	  reproduktion,	  vilket	  leder	  till	  homogena	  
arbetsplatser,	  är	  en	  effekt	  av	  det.	  Utmaningen	  ligger	  i	  att	  anställa	  kandidater	  som	  
upplevs	  komma	  att	  komplettera	  exempelvis	  ledningsgruppen	  eller	  arbetslaget	  med,	  för	  
arbetsplatsen,	  unika	  kvalifikationer	  eller	  annan	  bakgrund,	  framför	  kandidater	  som	  
uppfattas	  vara	  lik	  en	  själv	  och	  som	  i	  mångt	  och	  mycket	  delar	  rekryteraren	  (eller	  
arbetsgivarens)	  värderingar.	  Det	  är	  självklart	  så	  att	  kandidatens	  värderingar	  inte	  heller	  
bör	  kontrastera	  så	  mycket	  mot	  de	  värderingar	  som	  finns	  på	  arbetsplatsen	  att	  konflikter	  
uppstår,	  men	  total	  brist	  på	  skillnader	  kan	  samtidigt	  innebära	  att	  kreativitet	  och	  
nytänkande	  hämmas.	  	  
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I	  utformandet	  av	  denna	  studie	  har	  det	  varit	  viktigt	  att	  utifrån	  den	  tid	  och	  de	  resurser	  
som	  fanns	  att	  tillgå,	  på	  ett	  realistiskt	  sätt,	  välja	  en	  metod	  som	  lämpar	  för	  att	  besvara	  de	  
formulerade	  frågeställningarna.	  Eftersom	  syftet	  var	  att	  beskriva	  upplevelser	  ur	  ett	  
rekryterarperspektiv	  blev	  den	  kvalitativa	  ansatsen	  på	  studien	  tämligen	  uppenbar.	  Det	  
hade	  dock	  varit	  önskvärt	  att	  utföra	  fler	  intervjuer	  för	  att	  ha	  ett	  större	  underlag	  att	  dra	  
slutsatser	  ifrån,	  fem	  intervjuer	  är	  ej	  tillräckligt	  att	  göra	  generaliseringar	  på.	  Fler	  
intervjuer	  hade	  även	  inneburit	  möjligheten	  att	  urvalet	  hade	  varierat,	  vilket	  hade	  kunnat	  
användas	  till	  att	  påvisa	  eventuella	  skillnader	  i	  synsätt	  beroende	  på	  exempelvis	  
deltagarens	  ens	  kön,	  ålder,	  utbildning	  eller	  år	  som	  yrkesverksam	  inom	  chefsrekrytering.	  
Nu	  var	  syftet	  med	  denna	  specifika	  studie	  emellertid	  inte	  att	  göra	  sådana	  antaganden	  och	  
därför	  har	  det	  liten	  effekt	  på	  resultatet,	  men	  det	  går	  heller	  inte	  att	  frångå	  att	  det	  resultat	  
som	  redovisats	  kan	  bestå	  av	  en	  mängd	  individuella	  skillnader	  i	  metoder	  och	  synsätt	  som	  
inte	  går	  att	  applicera	  på	  rekryteringsspecialister	  som	  grupp.	  Varför	  semistrukturerad	  
intervjumetod	  användes	  istället	  för	  en	  strukturerad	  var	  för	  att	  frågorna	  skulle	  vara	  så	  
öppna	  som	  möjligt	  för	  att	  minimera	  risken	  att	  deltagarnas	  svar	  skulle	  begränsas	  eller	  
påverkas	  utav	  mina	  eventuella	  felaktiga	  antaganden.	  Med	  öppna	  frågor	  kommer	  
emellertid	  även	  vida	  svar	  vars	  innehåll	  var	  svåra	  att	  ponera	  innan	  intervjuerna,	  	  men	  gav	  
också	  möjligheten	  att	  under	  intervjuernas	  gång	  kunna	  ställa	  de	  eventuella	  följdfrågor	  
som	  kändes	  naturliga	  och	  relevanta	  för	  syftet	  utan	  att	  det	  inkräktade	  på	  ett	  alltför	  
strukturerat	  intervjuupplägg.	  En	  strukturerad	  intervjumetod	  hade	  möjligtvis	  inneburit	  
svar	  från	  	  deltagarna	  som	  var	  mer	  i	  linje	  med	  varandra,	  men	  enligt	  min	  uppfattning	  
lyckades	  intervjuerna	  få	  fram	  relaterbara	  svar	  mellan	  de	  olika	  deltagarna.	  En	  tematisk	  
analys	  av	  det	  omfattande	  materialet	  var	  en	  nödvändighet	  för	  att	  få	  en	  mer	  organiserad	  
struktur.	  Det	  finns	  alltid	  en	  risk	  med	  att	  lösryckta	  citat	  tas	  ur	  sin	  kontext	  och	  därefter	  
kan	  tolkas	  som	  annat	  än	  vad	  deltagaren	  ämnade	  att	  förmedla,	  en	  risk	  som	  minimerats	  
genom	  att	  bekräftelsefrågor	  ställts	  under	  intervjuernas	  gång	  och	  genom	  behandling	  av	  
materialet	  och	  analysen	  av	  det	  med	  en	  viss	  försiktighet.	  
	  
Sammanfattningsvis	  är	  den	  samlade	  upplevelsen	  från	  deltagarnas	  håll	  att	  personliga	  
egenskaper	  är	  av	  stor	  vikt	  när	  de	  rekryterar	  chefer	  och	  att	  det	  ligger	  	  en	  stor	  finess	  i	  att	  
förhålla	  sig	  till	  bedömning	  av	  de	  personliga	  egenskaperna.	  Deltagarna	  såg	  utmaningar	  i	  
denna	  bedömning,	  men	  uttryckte	  det	  som	  något	  som	  kan	  hanteras	  så	  länge	  det	  görs	  med	  
en	  stark	  medvetenhet	  och	  med	  ambitionen	  att	  upprätthålla	  en	  objektivitet	  gentemot	  
kandidaterna.	  
	  
För	  vidare	  forskning	  i	  området	  hade	  det	  bland	  annat	  varit	  av	  intresse	  att	  djupare	  gå	  in	  
på	  talent	  management-‐aspekter	  i	  rekrytering.	  Fokus	  läggs	  allt	  som	  oftast	  på	  kandidaten	  
ur	  arbetsgivarens	  synvinkel,	  när	  det	  är	  precis	  lika	  relevant	  att	  titta	  på	  huruvida	  
arbetsplatsen	  eller	  organisationen	  som	  sådan	  attraherar	  kandidater	  som	  uppfyller	  
kravprofilerna.	  Att	  det	  är	  svårt	  att	  uppnå	  en	  hundraprocentig	  match	  kanske	  inte	  enbart	  
beror	  på	  brister	  hos	  kandidaterna,	  utan	  att	  organisationen	  helt	  enkelt	  inte	  är	  tillräckligt	  
intressant	  för	  de	  ”toppkandidater”	  som	  finns	  att	  tillgå	  på	  arbetsmarknaden.	  För	  mycket	  
fokus	  på	  att	  anställa	  kandidater	  som	  är	  fulländade	  som	  möjligt	  kan	  också	  ge	  intryck	  av	  
att	  organisationen	  inte	  är	  tillräckligt	  inriktad	  på	  att	  själva	  utbilda	  och	  utveckla	  sin	  
personal	  för	  att	  de	  mest	  ambitiösa	  kandidater	  ska	  lockas.	  	  
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