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En organisation kan anlita en extern rekryteringskonsult, att ansvara 
för rekryteringsprocessen när en ny medarbetare ska rekryteras. Det 
sker ofta i samband med chefsrekrytering. Syftet med studien var att 
öka förståelsen för centrala faktorer vid extern chefsrekrytering och 
vilka faktorer hos kandidaten som externa rekryteringskonsulter 
bedömer som viktiga för att kandidaten kan komma att presenteras för 
kunden. Studien har kommit fram till att kandidatens utbildning, 
yrkeserfarenhet och personliga egenskaper ska stämma in på 
kravprofil och rollbeskrivningen för tjänsten. Referenser och 
psykologiska test och personlighetsformulär används för att bekräfta 
kandidatens egna uppgifter och rekryteringskonsultens 
helhetsbedömning. Det används också som underlag vid intervjuer 
med kandidaten. Resultatet i studien kan kopplas till tidigare studier 
och litteratur på ämnesområdet. Studien är användbar för 
psykologiska studier inom ämnesområdet chefsrekrytering, för den 
som är intresserade av hur extern chefsrekrytering fungerar och för 
den som kan tänka sig en framtid inom rekryteringsbranschen. 

 
I en organisation, som i den här studien innebär ett privat företag eller en offentlig 
förvaltning/myndighet, så utses ett antal medarbetare vilka bland annat har till ansvar att 
se till att organisationen uppnår fastställda verksamhetsmål. Dessa medarbetare tituleras 
generellt som ledare eller chef (begreppet chef är det som fortsättningsvis kommer att 
användas i studien). Till sitt förfogande har en chef en begränsad mängd resurser bland 
annat materiella och finansiella. Till resurser räknas också andra anställda medarbetare 
(Granberg, 2006). 
 
En organisation kan välja att rekrytera en ny chef internt, externt eller genom en 
blandning av intern och extern rekrytering (Pamenter, 1999). Metoder för intern 
rekrytering av chefer kan vara genom intern annonsering eller att direkt erbjuda tjänsten 
till en medarbetare som bedöms kvalificerad (Ahrnborg Swenson, 1997). Det framtida 
behovet av chefer kan organisationen tillgodose genom att medarbetare får gå ett 
ledarförsörjningsprogram (Granberg, 2006). Väljer organisationen att rekrytera en ny 
medarbetare externt kan organisationen på egen hand genomföra rekryteringsprocessen 
eller anlita någon utomstående, till exempel ett konsultbolag eller ett rekryterings- och 
bemanningsbolag. Den externa rekryteringskonsulten får i uppdrag att finna och att 
välja ut ett antal lämpliga kandidater för tjänsten. 
 
Generellt så rekryterar externa rekryteringskonsulter genom två metoder. Executive 
search/headhunting som innebär att en rekryteringskonsult genom privata kontakter, 
nätverk och egen databas samlar in namn på potentiella kandidater som sedan kontaktas 
och kallas på intervjuer om kandidatens utbildning och arbetslivserfarenhet stämmer in 
på de egenskaper som har fastställts för tjänsten. Under rekryteringsprocessens gång 
kan nya kandidater komma i fråga eller försvinna ut ur processen, tills det slutligen 
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återstår två till fem kandidater som rekryteringskonsulten presenterar för kunden. Den 
andra metoden är genom annonserad rekrytering som innebär att kandidaten får 
kännedom om tjänsten via en annons som har publicerats i till exempel dags- och 
fackpress eller i olika jobbdatabaser på Internet. Det är kandidaten själv som skickar in 
en formell ansökan till ett rekryterings- och bemanningsbolag, som i sin tur genomför 
rekryteringsprocessen och som vid executive search har ansvarig rekryteringskonsult till 
uppdrag att presentera två till fem kandidater för kunden (Ahrnborg Swenson, 1997; 
Granberg, 2006; Lindelöw Danielsson, 2003). 
 
Urvalsarbetet av kandidater i rekryteringsprocessen sker bland annat utifrån kandidatens 
ansökningshandlingar som ofta består av CV (meritlista) och ett personligt brev. 
Därefter kan kandidaten få genomföra intervjuer, psykologiska test, arbetsprover. 
Referenstagning både med personer som har en yrkesmässig eller privat relation till 
kandidaten är också vanligt förekommande i urvalsarbetet (Ahrnborg Swenson, 1997; 
Granberg, 2006; Lindelöw Danielsson, 2003; Statt, 2004). 
 
Inom psykologisk forskning har ett flertal studier studerat sambandet mellan ledarskap, 
personlighet och arbetsprestation. Andersen (2006) har utifrån en surveyundersökning 
av tidigare studier kommit fram till att det inte finns ett ”trait eller traits” som hör ihop 
med ledarskap. Det går inte heller att finna ett samband mellan ”trait of leaders” och 
organisationens effektivitet. Det finns ett samband mellan personlighetstyp och att vara 
ledare lika väl som det finns ett samband mellan olika personlighetstyper och deras 
generella beteende. Enligt Andersen (2006) handlar inte ledarskap i en organisation om 
vem du är som person utan om hur du agerar och vad du faktiskt presterar. I en brittisk 
studie, där en hypotesprövning av sambandet mellan personlighet och arbetsprestation 
och 900 brittiska chefer i åldern 23 till 64 år deltog, fick genomgå två personlighetstest 
(Revised NEO Personality Inventory och Myers-Briggs Type Indicator) fanns ett 
positivt samband mellan samvetsgrannhet och ledarskap. Det var dock ett starkare 
samband mellan samvetsgrannhet och undersökningsdeltagarens chefsposition, desto 
högre chefsposition desto större samvetsgrannhet. I studien framkom också ett negativt 
samband mellan chefsposition och neuroticism och det fanns också ett samband mellan 
subfaktorer till begreppet neuroticism. Någon med hög grad av till exempel ångest, 
nervositet och sårbarhet rekryteras troligtvis inte till högre chefspositioner (Moutafi, 
Furnham och Crump, 2007). Under slutet av 1990-talet lade Daniel Goleman (1998) 
fram begreppet emotionell intelligens (EQ). I sina studier hade Daniel Goleman funnit 
att en framgångsrik chef också behövde personliga egenskaper såsom hög grad av 
självkännedom, självbehärskning, motivation, empati och social kompetens förutom de 
traditionella kriterierna som intelligens, tuffhet, och visioner (Goleman, 1998). 
 
Enligt Cole, Rubin, Field och Giles (2007) finns det ett flertal studier avseende 
rekryteringskonsulters bedömning av kandidatens kvalifikationer för en befattning 
utifrån kandidatens CV. Denna bedömning är mycket viktig och har en avgörande roll, 
för om kandidaten inte kallas på intervju så blir kandidaten helt enkelt nekad 
möjligheten till en ledig befattning. Enligt samma studie fick 244 rekryterare skatta 122 
studenters anställningsbarhet utifrån studentens CV och andra meriter. Resultatet visar 
att de studenter som hade både goda akademiska meriter men också goda meriter 
utanför studierna, såsom goda yrkesrelaterade meriter och goda meriter i övrigt 
skattades högst avseende anställningsbarhet (Cole, Rubin, Field & Giles, 2007). 
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I rekryteringsprocessen är intervjuer med kandidaten den urvalsmetod som äger rum i 
stort sett alla rekryteringsprocesser (Fellinger, 2002; Garman & Lesowitz, 2005). I ett 
flertal studier (Higgins & Judge, 2004; Stevens & Kristof, 1995; McFarland, Ryan & 
Kriska, 2002 i Garman & Lesowitz, 2005) konstateras ett samband mellan kandidatens 
taktik under intervjun och rekryterarens bedömning av kandidaten. Kandidater som är 
duktiga på att sälja in sig själva och är självsäkra bedöms i högre grad passa för en tjänst 
och blir rekommenderade av rekryterare. Higgins och Judge (2004) fann dock i sin 
studie att det fanns ett svagt samband mellan de kandidater som rekryteraren 
rekommenderade högst och den kandidat som slutligen erbjöds tjänsten. Enligt Schmidt 
och Hunter (1998) i Fellinger (2002) så finns det en prognostisk validitet på 0,37 för 
ostrukturerade intervjuer men för strukturerade intervjuer är det en prognostisk validitet 
på 0,51. Prognostisk validitet innebär prognosförmåga avseende kandidatens framtida 
arbetsprestationer, på skala 0-1, där 0,00 är lika med ingen prognosförmåga och 1,00 är 
perfekt prognosförmåga (Fellinger 2002). 
 
En enig psykologkår var i slutet av 1970-talet skeptisk till användningen av 
psykologiska test/personlighetstest på grund av att ett gediget personlighetstest endast 
till 10-20 procent kan förklara det som behövs kännas till för att kunna göra en riktig 
bedömning av en kandidats personlighet (Littorin, 1994). De typer av test som är mest 
vanligt förekommande i rekryteringssammanhang är personlighetstest, projektiva test, 
begåvningstest, färdighetstest och grupporienterade test (Littorin, 1994). Att 
personlighetstester i samband med rekryteringar har ökat sedan dess konstateras i 
Morgesons (2007) surveyundersökning av tidigare studier. Enligt Morgeson (2007) så 
har antalet vetenskapliga studier som studerar sambandet mellan kandidatens testresultat 
på ett personlighetstest och den faktiska arbetsprestationen ökat med mer än 100 
procent under en tjugo års period. År 1986 genomfördes färre än fem vetenskapliga 
studier av ovanstående och år 2005 var antalet studier uppe i över 40 stycken. I samma 
studie (Morgeson, 2007) redovisas också vad fem före detta redaktörer för de 
vetenskapliga tidskrifterna Personnel Psychology och Journal of Applied psychology 
har kommit till för slutsatser gällande personlighetstester i samband med rekrytering. 
De fem redaktörerna har tillsammans recenserat över 7 000 manus som gäller studier av 
personlighetstester. Deras tre främsta slutsatser är; 1) Det går inte att komma ifrån att 
det är möjligt att fuska på ett personlighetstest, vilket inte är det största problemet. Det 
största problemet är den låga validiteten när det gäller att förutse framtida 
arbetsprestationer. 2) Personlighetstester i en urvalsprocess bör användas med 
försiktighet på grund av att de har låg validitet när det gäller att förutse framtida 
arbetsprestationer och, 3) Personlighetstester kan ha ett värde i en urvalsprocess. Det är 
dock viktigt att framtida forskning fokuserar kring mer precisa mätmetoder för att 
förutspå framtida arbetsprestationer (Morgeson, 2007). 
 
Att anlita någon utomstående, till exempel konsultbolag eller bemannings- och 
rekryteringsbolag blir allt vanligare både när det gäller rekrytering av chefer och övriga 
medarbetare. Arvodet för att ta fram tre kvalificerade kandidater vid till exempel en 
ekonomichefstjänst ligger i genomsnitt på en tredjedel av beräknad årslön för den 
kandidat som slutligen blir anställd (Granberg, 2006). Fördelen med att anlita en extern 
rekryteringskonsult kan vara att rekryteringsprocessen går snabbare, att organisationen 
själv har svårt att avsätta egen tid för rekryteringen eller då organisationen har behov av 
att finna personer med speciell kompetens. Det finns främst tre nackdelar med att anlita 
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en extern rekryteringskonsult; 1) den höga kostnaden, 2) kunden har svårt att kontrollera 
vad rekryteringskonsulten gör och 3) att kandidatens motivation inte är tillräckligt hög 
och att kandidaten inte är mentalt inställd på att byta tjänst (Ahrnborg Swenson, 1997; 
Granberg, 2006). Rekrytering är också ett ämne som ofta är uppe till allmän diskussion 
och som ämne för vetenskapliga studier. Olika trender för hur man bör gå till väga för 
att rekrytera rätt kommer och går. Tidningen, Personal och ledarskap har på sin 
hemsida, www.hrsociety.se, ett flertal artiklar och länkar om rekrytering och om 
chefsrekrytering. Vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet bedrivs 
studier i ämnet, men också inom andra ämnen som till exempel ekonomi, pedagogik och 
sociologi. 
 
Att genomföra en studie om extern chefsrekrytering bedöms som viktig både ur ett 
vetenskapligt perspektiv men också ur ett samhällsvetenskapligt och 
arbetsmarknadsmässigt perspektiv. Enligt Bemanningsbranschen som är ett 
branschförbund som ingår i Almegas förbund (www.almega.se) så har tjänsteområdet 
rekrytering ökat med 62 procent under det tredje kvartalet år 2007. 
 
Det bedöms också som viktigt att förstå hur en extern chefsrekrytering generellt går till 
och vad som kan vara centrala faktorer i samband med extern chefsrekrytering, både för 
kunder och kandidater. Studien avser inte att ge en heltäckande bild av hur externa 
rekryteringskonsulter bedömer kandidaten i en rekryteringsprocess avseende en 
chefstjänst. Intentionen är att försöka ge läsaren en uppfattning om vilka de centrala 
faktorerna kan vara och att öka förståelsen för hur externa rekryteringskonsulter tänker 
och hur det påverkar deras bedömning och yrkesutövande. 
 
Syftet med föreliggande studie var att öka förståelsen för centrala faktorer i samband 
med extern chefsrekrytering. Studien har som utgångspunkt den externa 
rekryteringskonsultens perspektiv samt vilka faktorer hos kandidaten som externa 
rekryteringskonsulter bedömer som viktiga för att kandidaten kan komma att 
presenteras för uppdragsgivaren. Studien är främst explorativ och har för avsikt att öka 
förståelsen på ämnesområdet. 
 
 

Metod 
 
Forskningsdesignen i denna studie är en kombination av induktiv tematisk analys och 
deduktiv tematisk analys. Det innebär att inte utgå från någon förutbestämd teori eller 
hypotes utan från en explorativ ansats. Frågeställningar och intervjuguide är skapade 
utifrån förförståelsen för ämnet vilket i sin tur har påverkat frågeställningar och 
intervjuguide. Författaren eftersträvade djupare kunskap om extern chefsrekrytering 
utan att vara styrd av tidigare teorier och hypoteser. 
 
Deltagare 

Studien begränsas till att omfatta rekryteringskonsulter som främst rekryterar kandidater 
till en chefstjänst och de sju deltagarna i studien valdes utifrån bekvämlighet och 
informativitet. Genom sökning på Internet och via sökmotorn Google och Gula sidorna 
påträffades namn på rekryteringsbolag och utifrån rekryteringsbolagets hemsida erhölls 
information om vilken sorts metod och vilka yrkestitlar som rekryteringsbolaget främst 
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rekryterar kandidater till. Tips på rekryteringsbolag och rekryteringskonsulter 
förvärvades genom andra rekryteringskonsulter, intervjupersoner och genom privata 
kontakter. Ambitionen har varit att få en jämn könsfördelning hos deltagarna och en 
jämn fördelning av rekryteringskonsulter som rekryterar via executive search respektive 
annonserad rekrytering. 
 
Tilltänkta undersökningsdeltagare kontaktades per telefon och informerades om syftet 
med uppsatsen. De flesta rekryteringskonsulter som kontaktades var mycket vänligt 
inställda och positiva till att ställa upp. Ett flertal rekryteringskonsulter önskade att få 
ytterligare information och frågeställning skickad till sig i förväg via e-mail innan de 
lämnade besked om de ville ställa upp som undersökningsdeltagare. De som tillfrågades 
och som inte ansåg sig ha möjlighet att ställa upp motiverade detta främst med att det 
inte fanns någon ”egen vinning” med att ställa upp eller att de inte hade möjlighet att 
ställa upp på grund av tidsbrist. 
 
Sju rekryteringskonsulter, fyra män och tre kvinnor har intervjuats och deras ålder 
uppskattas till att ha varit mellan 30 – 50 år. Två rekryteringskonsulter rekryterar 
kandidater genom annonserad rekrytering och de övriga rekryterar kandidater genom 
executive search. Sex rekryteringskonsulter var kundansvariga och den sjunde var 
anställd som researcher. Som researcher var de främsta arbetsuppgifterna att assistera 
tre andra kundansvariga rekryteringskonsulter, söka upp potentiella kandidater, 
informera kandidater om aktuella rekryteringsuppdrag, granska och selektera bland CV: 
n och genomföra inledande intervjuer med kandidaterna. Utbildning och tidigare 
arbetslivserfarenhet var främst ekonomi, ingenjör och personalvetare. 
Arbetlivserfarenhet inom IT- och telekombranschen, och rekrytering, som säljare, chef 
eller annan ledarposition och som controller. 
 

Datainsamling 

Data samlades in med hjälp av semistrukturerade enskilda intervjuer på 
rekryteringskonsultens arbetsplats. När studien påbörjades så utformades först en 
intervjuguide (Bilaga 1) utifrån egen empiri, som kan jämställas med begreppet 
förförståelse som har sin grund i den hermeneutiska cirkeln/spiralen. Syftet med 
kvalitativ metod är att uppnå en förståelse av ett fenomen och för att det ska vara 
möjligt måste individen ha en viss förförståelse om det specifika fenomenet. En persons 
förförståelse är tidigare kunskap och erfarenhet om ämnesområdet (Langemar, 2006). 
 
Intervjuguiden bestod av ett antal öppna frågor med olika temaområden och utifrån 
undersökningsdeltagarens svar ställdes följdfrågor. Under datainsamlingens skede så 
reviderades strukturen på nästkommande intervjuer, vilket innebär att intervju fyra till 
och med sju har haft ett lite annorlunda upplägg. Dock har ambitionen i alla intervjuerna 
varit att låta undersökningsdeltagaren i största möjliga mån styra innehållet i intervjun 
och att följdfrågorna har varit en naturlig följd av undersökningsdeltagarens svar. 
 
I det inledande telefonsamtalet och innan intervjuns början så informerades 
rekryteringskonsulten om de etiska riktlinjerna för vetenskapliga undersökningar och att 
intervjun kommer att spelas in och transkriberas. Som ett extra identitetsskydd på grund 
av det låga antalet deltagare så presenteras inte rekryteringskonsultens namn och 
arbetsgivare. 
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Analys 

Analysprocessen har följt Langemars (2006) beskrivning av Hayes (2000) schematiska 
beskrivning av tematisk analys. Intervjuerna har transkriberats och sedan lästs igenom 
ett flertal gånger. Under processens gång har nyckelord och textavsnitt som är relevanta 
för frågeställningen tagits fram och kategoriserats till ett antal gemensamma faktorer för 
intervjuerna. För varje tema har intervjuerna studerats ett flertal gånger och varje tema 
har bearbetats ett flertal gånger och slutligen fått en benämning. I resultatet så beskrivs 
varje tema som en faktor. För att ytterligare belysa varje faktor har citat från 
intervjupersonerna använts och enstaka citat har justerats i liten grad för att underlätta 
förståelsen för läsaren. 
 
 

Resultat 
 
Fem centrala faktorer har kunnat urskiljas utifrån de sju intervjuerna avseende vilka 
faktorer hos kandidaten som externa rekryteringskonsulter bedömer som viktiga för att 
kandidaten kan komma att presenteras för uppdragsgivaren. De centrala faktorerna var; 
1) kravprofil och rollbeskrivning, 2) personliga egenskaper,3) referenser, 4) 
psykologiska tester och personlighetsformulär och 5) ledarstil och ledarerfarenhet.. 
 
Kravprofil och rollbeskrivning 

För att kunna genomföra en för kunden tillfredsställande rekryteringsprocess och för att 
kunna identifiera potentiella kandidater måste rekryteringskonsulten först av allt 
fastställa en kravprofil och rollbeskrivning av tjänsten. Generellt är varje tjänst en 
enskild rekryteringsprocess och för varje enskild rekryteringsprocess måste en 
kravprofil och rollbeskrivning fastställas Det är viktigt att kravprofil och rollbeskrivning 
genomförs noggrant. I de flesta fall så fastställs kravprofil och rollbeskrivning 
tillsammans med kunden, det händer dock att en kund ofta kan befinna sig på resande 
fot, i ett annat land eller i annan världsdel. I sådana fall kan det hända att 
rekryteringskonsulten får fastställa kravprofil och rollbeskrivning på egen hand. Ibland 
händer det att kunden har väldigt många eller väldigt specifika krav på den ideala 
kandidatens profil, som till exempel många års erfarenhet inom en viss bransch, 
språkkunskaper, kön eller ålder. Även om rekryteringskonsulten ibland försöker 
övertala kunden att allt för många krav kan innebära svårigheter att finna rätt kandidat 
så är det kunden som i slutändan bestämmer och godkänner innehållet i kravprofil och 
rollbeskrivning innan det blir officiellt. 

 
Alltså det hela handlar om att i stora drag fastställa vad som är uppgiften för den 
personen som ska komma in och vad är det för person dom behöver, det vill säga 
en rollbeskrivning och en kravprofil kallar vi det, och det gör man ihop med 
kunden. 

 
I processen att fastställa en korrekt kravprofil och rollbeskrivning ingår också att 
rekryteringskonsulten åker ut till kunden och till den miljö som kandidaten kommer att 
arbeta i och det var också viktigt att rekryteringskonsulten träffade några av deanställda 
som skulle komma att bli kandidatens överordnad, kollegor och underställda. Syftet 
med ovanstående var att identifiera rådande företagskultur och vilken typ av 
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medarbetare som arbetar hos kunden. Detta för att identifiera vilken typ av kandidat 
som kan komma att passa kunden. 
 
I kravprofilen och rollbeskrivningen anges vilka formella och informella kompetenser, 
meriter och personliga egenskaper som kunden önskar att den ”ideala” kandidaten 
innehar, Rollbeskrivningens syfte är att tydliggöra vilka arbetsuppgifter och 
ansvarsområden som ingår i tjänsten. 
 
Majoriteten av rekryteringskonsulterna bedömde att det kan vara svårt att identifiera och 
förstå kundens önskemål och vilka meriter och egenskaper som krävs för en tjänst om 
jag som rekryteringskonsult inte har egen erfarenhet från samma bransch som jag 
rekryterar till. Att som rekryteringskonsult ha egen erfarenhet från samma bransch ger 
dig också fördelar i rollen som extern rekryteringskonsult, dels genom att du förstår hur 
branschen fungerar, branschkultur, dels genom att du förstår vilka krav som kommer att 
ställas på kandidaten. Du förstår och kan prata samma ”språk” som kunden och 
kandidaten och du kan i rekryteringsprocessen lättare identifiera bra kandidater och 
ställa de rätta frågorna till kandidaten. 
 

Ja.., det är så att chefer i gemen, dom är så…, i näringslivet som vi rekryterar till 
nästan alltid, dom är ju, har en bakgrund som civilekonom som jag själv då, när 
man ska få dom att öppna upp sig och prata om saker och ting, så kan man lika 
gärna komma från samma håll som dom och när de pratar utifrån sin egen 
erfarenheter, så man förstår man ju vad de pratar om. 

 
Det som rekryteringskonsulten bedömde var viktigast att en kandidat uppfyller för att 
överhuvudtaget vara tilltänkt i själva rekryteringsprocessen, oavsett om det är en 
rekryteringsprocess utifrån annonserad rekrytering eller utifrån executive search, är att 
kandidaten stämmer in på uppdragsgivarens kravprofil och rollbeskrivning. 
 
I rekryteringsprocesser där rekryteringen sker genom annonserad rekrytering så är det 
främst kandidaten som tar första initiativet genom att skicka in en formell ansökan och 
då har rekryteringskonsulten tillgång till kandidatens CV. Ibland händer det att det är 
rekryteringskonsulten som kontaktar kandidaten först, dock måste uppgifter om 
kandidaten finnas i bolagets databas och kandidaten ha uppgivit att hon/han är positiv 
till att bli kontaktad för en ny tjänst. 
 
I rekryteringsprocesser där rekryteringen sker genom executive search så är det främst 
rekryteringskonsulten som tar den första kontakten med kandidaten och den sker ofta 
per telefon. Rekryteringskonsulten kan som tidigare beskrevs i inledningen kontakta 
potentiella kandidater utifrån uppgifter av andra kandidater eller utifrån uppgifter från 
sitt nätverk. Vid den första kontakten med potentiella kandidater handlar det främst om 
att ”sälja” in tjänsten och väcka kandidatens intresse om rekryteringskonsulten bedömer 
att personen i fråga kan vara en aktuell kandidat för tjänsten så ber 
rekryteringskonsulten personen att skicka in sin CV till rekryteringskonsulten. 
 
När rekryteringskonsulten har tillgång till kandidatens CV så gör konsulten sin första 
bedömning av kandidaten. Det som konsulten först bedömer är om kandidaten har 
relevant utbildning, om kandidaten har rätt arbetslivserfarenhet, erfarenhet från rätt 



8 

bransch, vilka befattningar kandidaten har haft, har kandidaten haft ledaransvar, har 
kandidaten erfarenhet från arbete i ledningsgrupp med mera. Cirka 10 till 15 kandidater 
kallas till en första intervju beroende på hur stort urval av kandidater som finns att 
tillgå. Hur stort urval som finns att tillgå kan bland annat bero på tjänsten, kravprofilen 
men också hur arbetsmarknaden ser ut för närvarande inom den bransch som kunden 
verkar inom. 
 

Jag resonerar, alltså man måste göra det på ett professionellt sätt, det 
professionella är att utgå från den kravprofilen som vi har ställt upp och som vi 
har stämt av med vår kund och dom har sagt att det är vad vi har tänkt oss, …, så 
att när jag får in CV så, … så tittar jag helt enkelt om det finns några 
gemensamma beröringspunkter, om personen har den erfarenheten främst, för vi 
vet ju egentligen inte så mycket om personen på ett mer psykologiskt plan, utan 
jag kollar av erfarenheterna. Utifrån erfarenheterna, ser den här personen ut att 
kunna klara jobbet, men jämfört med de krav som finns i kravprofilen. 

 
Personliga egenskaper 

Kandidatens personliga egenskaper handlar om att kandidaten hade rätt personlighet. 
Vad som är rätt personlighet är en viktig uppgift för en rekryteringskonsult att 
identifiera. För att kunna förstå vilken personlighet som krävs och som efterfrågas hos 
kunden bedömde rekryteringskonsulterna att det var viktigt att som rekryteringskonsult 
förstå vad tjänsten innebär vilket kan vara svårt om man inte har egen erfarenhet eller 
god kännedom om branschen eller de förhållanden som råder. 
 

Det är ju svårt att som HR-person sitta och intervjua en controller och förstå, är 
det en bra controller, [..] Det andra är väl att…, affärstänket…, sen beror det 
mycket på vilken HR-roll man har haft, men man kanske…., men har du varit 
HR-chef, personalchef så är det klart att du har suttit i en ledningsgrupp, men har 
du varit HR-manager eller HR-business partner så kanske du inte har gjort det, [..] 
när man är konsult…, när man har klättrat i konsulttrappan så har du ett ansvar för 
att dra in jättemycket affärer och…, då är inte fokus på HR liksom, så…, så tycker 
vi. 

 
Rekryteringskonsulterna ansåg sig inte kunna ge någon generell beskrivning av vad det 
innebär att en kandidat har rätt personlighet utan rätt personlighet avgörs utifrån vilken 
typ av tjänst som rekryteringen gäller och vad det är som kunden önskar och efterfrågar 
hos kandidaten. På frågan om kandidatens utseende, kön eller ålder är avgörande för 
rekryteringskonsultens bedömning så svarade de rekryteringskonsulter som fick frågan 
att det inte hade någon påverkan på deras bedömning av kandidaten. Självklart lade 
rekryteringskonsulten märke till kandidatens utseende men det är viktigt att som 
professionell rekrytringskonsult inte låta det påverka bedömningen. 
 
”Rent krasst så är det utseendet och kläderna, men……., de, det.., det lär vi oss att 
försöka bort se ifrån”. 
 
Däremot så var det vanligt att kunden i kravprofilen önskade ange ett visst ålderspann 
eller ett visst kön. Några av rekryteringskonsulterna brukade försöka att ifrågasätta 
sådana krav och i stället försöka övertala kunden att se till kandidater med lite högre 
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ålder som någonting positivt. Utifrån de uppdrag som diskuterades i intervjuerna så 
framkom följande som viktiga personliga egenskaper hos de kandidater som 
rekryteringskonsulterna presenterade för sin kund. Kandidaten skulle utstråla energi, ha 
drivkraft och en strävan efter att komma någonstans i tillvaron. Kandidaten ska också 
som person vara ödmjuk, balanserad, prestigelös och ha en god kännedom om sin egen 
personlighet. Kandidaten hade också en god förmåga att kommunicera med sin 
omgivning på ett professionellt och lättfattligt sätt förmedla information för både en 
oerfaren person och en sakkunnig person, kandidaten var flexibel, villig att anpassa sig 
till olika kulturer och de spelregler som gäller. 
 

En person som är socialt utåtriktad och karismatisk och sätter upp mål och 
strategier som.., som.., där företaget följer med och där man får med sig folk. Den 
tror jag lyckas mycket bättre än den som har väldigt bra idéer men som inte kan 
förmedla dom, kan inte få ut dom, för att personen inte har förmågan att förmedla 
dom…, allting är ju en definition på vad är social kompetens men.., men om man 
säger att man ska vara den där visionära ledaren då är social kompetens viktigt. 

 
Rekryteringskonsulterna bedömde att utifrån djupintervjuer med kandidaten erhålls en 
god uppfattning om kandidatens personlighet. Rekryteringskonsulterna bedömer 
kandidatens personlighet utifrån hur kandidaten själv beskriver och redogör för viktiga 
val i livet, som till exempel val av utbildning samt hur kandidaten kom in på tidigare 
befattningar. Viktigt är också hur kandidaten beskriver sig själv som person, sin relation 
till andra människor i sin omgivning, tidigare och nuvarande kolleger, kunder och 
chefer. Hur kandidatens uttrycker sig både medvetet och omedvetet värderas av 
rekryteringskonsulten, hur kandidaten uttrycker sig verbalt, vilket språkbruk som 
kandidaten använder. Hur bemöter kandidaten rekryteringskonsulten, kunden och andra 
personer som ingår i rekryteringsprocessen. Rekryteringskonsulten bedömde också om 
kandidaten verkade nyfiken, alert och vaken eller gav kandidaten intryck av vara 
mycket nervös. 
 
Enligt rekryteringskonsulterna var det svårt att exakt beskriva vad det är som gör att 
hon/han bedömer att en kandidat är mer kvalificerad för en tjänst än en annan kandidat, 
eftersom att alla kandidater som kallas på intervju i hög grad uppfyller den ”formella 
kompetensen” enligt kravprofilen. 
 
De flesta rekryteringskonsulterna beskrev det som få rätt känsla eller att man låter sin 
magkänsla vara vägledande när de bedömer kandidaten. Det är inte alls någonting 
trivialt och oansenligt utan det handlar om en kunskap som rekryteringskonsulten har 
förvärvat genom sin yrkeserfarenhet och sitt intresse för människan och människors 
olika egenskaper. Det är lika viktigt att inte konsultens egna personliga värderingar styr 
valet utan att utgå från vad som kan passa kunden och vad kunden önskar för personliga 
egenskaper hos kandidaten. 
 

Jag har oftast en ganska klar bild över vad som är rätt för våran uppdragsgivare… 
när du har träffat uppdragsgivaren, förstått deras kultur och vad dom är på väg 
någonstans och allting, så har du en ganska bra bild innan du går in och sätter dig 
med en kandidat, så det brukar inte vara några problem att selektera,. det var ett 
problem för åtta år sedan, men nu så känner jag att det är inga bekymmer med det. 
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Referenser 

Kandidatens referenser är viktiga för den helhetliga bedömningen av kandidaten. 
Referenstagningen sker löpande under hela rekryteringsprocessens, referenstagning sker 
både officiellt och också genom så kallade bakreferenser. Bakreferenser innebär att 
rekryteringskonsulten utan kandidatens kännedom söker upp personer i kandidatens 
omgivning. Rekryteringskonsulten kan också kontakta personer i sitt egna nätverk och 
höra sig för om den allmänna uppfattningen som finns om kandidaten. Det är också 
vanligt att googla kandidatens namn på Internet och på så sätt söka information om 
kandidaten. 
 
Det främsta syftet med referenstagningen är att kontrollera att uppgifter och information 
i kandidatens CV stämmer med verkligheten. Syftet är också att få bekräftat av personer 
som känner kandidaten utifrån dennes yrkesutövning att de uppgifter som kandidaten 
själv har förmedlat under intervjuer och tester också stämmer med verkligheten. Har 
kandidaten den erfarenhet som kandidaten uppger? Rekryteringskonsulten använder 
också referenser som en bekräftelse på att rekryteringskonsultens bedömning av 
kandidaten inte är subjektiv utan stämmer med verkligheten. De referenser som 
rekryteringskonsulter efterfrågar i första hand är från en chef, kollega, underordnad och 
en kund till kandidaten. 
 
I samband med referenstagningen så avser rekryteringskonsulten att kunna ställa och få 
svar på frågor som inte kan ställas direkt till kandidaten. Det handlar om 
referenspersonens uppfattning om hur kandidaten har klarat tidigare befattningar, hur 
kandidaten är privat respektive professionellt samt hur referenspersoner bedömer 
kandidatens relation till tidigare och nuvarande chefer, arbetskamrater och kunder. Hur 
hanterar kandidaten relationer och konflikter? Vilka är kandidatens starka och svaga 
sidor? 
 

Alla vill ju vara väldigt positiva och trevliga, men det gäller ju att få fram 
sanningen kring personen. Man måste ställa lite tuffa frågor också. […], dels hur 
personen är och hur han har agerat tidigare, vilka förbättringsområden som…, alla 
har ju förbättringsområden, vad är det man bör tänka på när man anställer den här 
personen. Finns det några lik i lasten? Något som kan vara bra att känna till, man 
måste gräva ganska djupt och ställa ett antal frågor innan man kan få fram dom 
här bitarna. 

 
Referenser är som tidigare nämnts en viktig del av rekryteringskonsultens helhetsbild av 
kandidaten. Enligt rekryteringskonsulten som är anställd som researcher så behöver det 
inte innebära att en kandidat inte blir presenterad för kunden trots att en referensperson 
lämnat negativa uppgifter om en kandidat, utan det handlar om en enhetlig bedömning 
av kandidaten och ställa sig frågor som; Vilka orsaker kan finnas bakom att 
referenspersonen lämnar negativa uppgifter om kandidaten? Har referenspersonen något 
själv att vinna på att framställa kandidaten negativt? Det går inte att undanhålla negativa 
uppgifter om en kandidat för kunden utan det är kunden som får göra den slutliga 
bedömningen om uppgifterna är av negativ betydelse för kandidaten. 
 
Enligt en annan rekryteringskonsult var det negativt om det framkommer att en kandidat 
har lämnat oriktiga uppgifter i sitt CV eller har farit med osanning. Då valde 
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rekryteringskonsulten att inte presentera kandidaten för kunden. Det kunde hända ett par 
gånger om året att kandidater faller bort i rekryteringsprocessen på grund av oriktiga 
uppgifter. 
 
Psykologiska tester och personlighetsformulär 

Alla rekryteringskonsulter hade erfarenhet av att använda psykologiska tester och 
personlighetsformulär. Det var inte alla rekryteringskonsulter som själv genomförde 
själva analysen av ett psykologiskt test eller ett personlighetsformulär. De 
rekryteringskonsulter som inte själva hade behörighet att genomföra testanalysen kunde 
vända sig till en kollega som hade behörighet eller så fanns ett samarbete med bolag 
som hade licensrättigheterna för psykologiska test och personlighetsformulär. De 
psykologiska tester och personlighetsformulär som rekryteringskonsulterna nämner i 
intervjuerna är OPQ, Hogan, Gordons personlighetsinventorium och 16PF. 
Rekryteringskonsulterna hade dock tillgång till ett flertal andra tester som inte nämns 
vid namn. Enligt rekryteringskonsulterna så används främst personlighetsformulär, 
däremot är det sällan som kunden önskar att kandidaterna ska genomgå så kallade 
kunskapstester eller problemlösningstester. En viktig orsak är att tester innebär en 
merkostnad för kunden. Det är dock vanligare att ju högre upp i hierarkin som den 
aktuella tjänsten gäller, desto mer förekommande är det med någon form av test. 
Generellt så är det kandidater som gått vidare efter kundpresentation som får genomföra 
någon form av test. 
 
”Använder vi i slutet, när man har två personer kvar, eller vi, kunden. För det kostar ju, 
så det klart att dom inte har råd att testa alla. I våra tunga rekryteringar där ingår det 
liksom, absolut ”. 
 
Personlighetsformulär används främst för att se hur kandidaten graderar sig själv inom 
olika variabler och för att upptäcka om kandidaten har ”extrema värden” på någon 
variabel eller om svaren tyder på att kandidaten inte har svarat uppriktigt på frågorna. 
Rekryteringskonsulterna använder också resultatet från ett personlighetsformulär inför 
djupintervjun med kandidaten. I samband med djupintervjun så diskuteras kandidatens 
resultat och då fokuserar rekryteringskonsulten bland annat på kandidatens reaktion. Är 
kandidaten själv medveten om resultatet? Hur förhåller sig kandidaten till resultatet, 
positivt eller negativt? 
 

Den här djupintervjun som följer testresultatet den är mer inriktad egentligen på 
att ett sätt verifiera dom intryck som vi har fått vid intervjutillfällena, att dom 
stämmer också med personen, och vi ber ju också kandidaten att på något sätt 
gissa själv vad dom tror att dom är på, dom här olika faktorerna för att också få en 
självskattning och få en bild. 

 
Personlighetsformulär används också som en ytterligare bekräftelse på att 
rekryteringskonsulten har gjort en objektiv bedömning av kandidaten. 
 

En klient kan vara väldigt noga med att jag ska redogöra och dokumentera varför 
jag tycker som jag tycker, då är det bra att ha testen, då är det inte bara jag som 
säger något utan även en objektivt beprövad intervjumetod eller testmetod som 
säger nåt, så att vi brukar alltid utgå från att testet är ett komplement till vår 
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intervju, det är ju det viktiga, för den mänskliga hjärnan och den mänskliga 
interaktionen den är så mycket mer värd, än vad någonsin ett test kan bli, det är 
dom flesta företagare överens om 

 
Ledarstil och ledarerfarenhet 

Alla uppdrag som diskuterades under intervjuerna avsåg rekrytering till en chefstjänst, 
vilket innebär att den kandidat som erbjuds tjänsten kommer att utöva någon form av 
ledarskap och vara överordnad för en grupp medarbetare. Enligt rekryteringskonsulterna 
var det positivt om kandidaten hade någon form av ledarerfarenhet och i stort sett så 
presenterade rekryteringskonsulterna kandidater som hade någon form av 
ledarerfarenhet. 
 
Några av rekryteringskonsulterna brukar ibland presentera en kandidat för kunden trots 
att kandidaten saknar tidigare ledarerfarenhet. Då har rekryteringskonsulten bedömt att 
kandidaten utifrån intervjuer och tester kan komma att klara tjänsten och om kandidaten 
erbjuds tjänsten så ger det kandidaten möjlighet att utvecklas ytterligare ett steg. 
 
När rekryteringskonsulten bedömer kandidatens ledarstil så utgår konsulten från 
kravprofil och rollbeskrivning och vilken ledarstil som kunden kan komma att föredra. 
Ibland ska kandidaten vara en visionär, ha analytisk eller strategisk förmåga eller ha god 
operativ förmåga. Ibland kräver tjänsten att kandidaten har specialistkunskaper eller att 
kandidaten har stark social förmåga. 
 

[…] Och sen så är det viktigt också …, med rätt ledarskap, ett ledarskap över 
kunden i det här fallet, hur man driver och leder kunden och dom eventuella 
teamen i världen, eftersom vi lever i en global organisation. Det är viktigt också, 
för det visar ofta hur man är som människa, vilken trygghet man har som 
människa. Kan man leda en kund, så kan man oftast leda sig själv…, utifrån hur 
man då leder kunden, alltså inte leda kunden genom att…, ge rätt pris, eller dom 
hårda variablerna på att leda en kund…, utan faktiskt att skapa ett partnerskap, 
dialog, kommunikation…, någonting kreativt så…, så det har jag också stämt av. 

 
Det händer att rekryteringskonsulten har bedömt att kunden söker en annan typ av 
ledarstil och väljer en annan kandidat än den som rekryteringskonsulten trodde skulle 
erbjudas tjänsten, men ofta så stämmer kundens val med den kandidat som konsulten 
bedömde var bäst lämpad för tjänsten. 

 
 

Diskussion 
 
Det övergripande syftet med denna studie var att få en ökad förståelse för centrala 
faktorer i samband med extern chefsrekrytering. Externa rekryteringskonsulter 
verksamma främst inom chefsrekrytering djupintervjuades om de faktorer hos 
kandidaten som konsulten bedömde som viktiga för att kandidaten skulle kunna 
presenteras för uppdragsgivaren. Studiens resultat baseras på sju djupintervjuer med 
fyra män och tre kvinnor. Sex stycken av rekryteringskonsulterna var kundansvariga 
förutom den sjunde som var anställd som researcher. 
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Studiens resultat stämmer i stort överens med hur andra vetenskapliga studier och övrig 
litteratur beskriver en rekryteringsprocess. Den främsta faktorn enligt resultatet i den 
här studien är att kandidatens CV stämmer överens med den aktuella tjänstens 
kravprofil och rollbeskrivning, vilket stämmer överens med Cole, Rubin, Field och 
Giles (2007) studie, eftersom uppgifterna i kandidatens CV är viktiga för att kandidaten 
överhuvudtaget ska komma i fråga avseende djupintervjuer. Enligt Ahrnborg Swenson 
(1997) och Lindelöw Danielsson (2003) är det viktigt att inte låta subjektiva 
bedömningar styra urvalet, utan man bör helst vara två personer som går igenom 
kandidaternas CV och de stämmer överens med kravprofilen kontaktas per telefon för 
intervjuer. Det kan vara svårt, bland annat på grund av att ”tid är pengar”. Trots den 
höga kostnaden att anlita en extern rekryteringskonsult så kan konsulten på sex till åtta 
veckor presentera lämpliga kandidater, vilket innebär att kunden kan koncentrera sig på 
organisationens verksamhet. Rekryteringskonsulten arbetar också med flera uppdrag 
parallellt och för en effektivare process så är det vanligt att en researcher genomför det 
första urvalet bland kandidaterna. 
 
Djupintervjuer, psykologiska tester och personlighetsformulär och referenser är andra 
centrala faktorer enligt resultatet i den här studien. I inledningen redogjordes också för 
att djupintervjuer med kandidaten förekommer i stort sett i alla rekryteringar (Fellinger, 
2002; Garman & Lesowitz, 2005; Judge, Higgins & Cable, 2000). Enligt 
rekryteringskonsulterna i den här studien används djupintervjuer för att konsulten ska få 
en bättre uppfattning om kandidatens personlighet. Det är viktigt att kandidaten har rätt 
personlighet och vilka egenskaper det är beror på tjänsten, organisationen och den 
organisationskultur som kandidaten kommer att arbeta inom. Garman och Lesowitz 
(2005) och Judge, Higgins och Cable (2000) redogör för typiska bias (fördomar) bland 
rekryterare i samband med intervjuer, även Ahrnborg Swenson (1997) och Lindelöw 
Danielson (2003) tar upp detta. Det som är vanligt i samband med rekrytering är att 
rekryteraren gör sin bedömning av kandidaten utifrån det första intrycket. Kandidaten 
bedöms utifrån sitt utseende, kroppsspråk och verbala förmåga. Det tar oftast inte 
många minuter för rekryteraren att göra sin första bedömning av kandidaten, vilket kan 
påverka både rekryterarens och kandidatens beteende under fortsättningen av intervjun. 
Enligt rekryteringskonsulterna i den här studien hade djupintervjuer en avgörande roll 
för om kandidatens skulle presenteras för kunden. Majoriteten av rekryterarna använde 
sig av strukturerade intervjuer som också kompletterades av kandidatens resultat av ett 
personlighetsformulär. Enligt Schmidt och Hunter (1998) i Fellinger (2002) finns det en 
prognostisk validitet på 0,51 för strukturerade intervjuer men enligt Judge, Higgins och 
Cable (2000) är det osäkert vilket värde som är korrekt när det handlar om strukturerade 
intervjuer, det är också viktigt vilken typ av frågor som ställs. Enligt Mc Daniel et al. 
(1994) (refererat i Judge, Higgins & Cable, 1994) har situationsbaserade frågor högre 
validitet medan Campion, Campion och Hudson (1994) och Pulakos och Schmidt 
(1995) har i sina studier kommit fram till att erfarenhetsbaserade frågor har högre 
validitet (refererat i Judge, Higgins & Cable, 1994). 
 
Kandidatens ledarerfarenhet och ledarstil fick ett litet utrymme under intervjuerna. En 
orsak skulle kunna vara att det hade ett samband med de uppdrag som diskuterades, 
eller att det skulle ha ställts mer direkta frågor kring just den faktorn. Författarens 
bedömning är dock att för de tjänster som diskuterades i intervjuerna var det viktigare 
att kandidaten var en bra försäljare och hade goda branschkunskaper, än kandidatens 



14 

erfarenheter som chef. Det kanske var så att kandidatens egenskaper och erfarenheter 
som chef diskuterades med de personer som rekryteraren kontaktade i samband med 
referenstagningen. 
 
Enligt Ahrnborg Swenson (1997), Lindelöw Danielsson och Granberg (2006) är det 
viktigt vem som tillfrågas. Det är viktigt att inte bara vända sig till personer som har en 
yrkesmässig relation till kandidaten utan också inhämta uppgifter om kandidaten från 
personer som har en privat relation till kandidaten. För att referenstagningen ska vara 
meningsfull bör alla samtal med ha samma struktur. Det är också viktigt att ställa rätt 
frågor och att lyssna på vad det är som referenspersonen berättar om kandidaten. 
Rekryteraren måste också ha en objektiv förhållning till referenspersonens uppgifter om 
kandidaten. 
 
Den metod som använts i studien, kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer 
bedöms ha varit bra för den här typen av studie och kombinationen induktiv och 
deduktiv tematisk analys bedöms ge en rättvis bild av det insamlade data. Om en 
enkätstudie hade genomförts så hade troligtvis samma faktorer varit de mest 
framträdande, dock skulle beskrivningen av själva rekryteringsprocessen och hur viktigt 
det är med goda kundrelationer för rekryteringskonsultens yrkesutövning. Det är viktigt 
att känna till ovanstående för att förstå hur det kommer sig att rekryteringskonsulterna 
agerar och bedömer kandidaterna enligt deras egen beskrivning 
 
Validiteten avseende hur väl resultatet är förankrat i empiriska data bedöms som hög 
och studiens kvalitativa generaliserbarhet bedöms som god eftersom studiens resultat 
ger en god generell beskrivning av en extern rekryteringsprocess och på hur externa 
rekryteringskonsulter arbetar. 
 
Metodeffekter, det vill säga i hur stor grad som respondenter, undersökningsledare och 
datainsamlingsmetod påverkar resultatet, uppstår i stort sett i alla vetenskapliga 
undersökningar. När det gäller kvalitativa studier och intervjusituationen så kan 
respondentens mentala inställning vara en viktig faktor som påverkar resultatet. Trots 
att det var relativt lätt att få tag på intervjupersoner och att rekryteringskonsulternas 
bemötande var mycket positivt uppfattades en känsla av skepsis hos intervjupersonerna. 
Det kändes som att vissa frågor upplevdes som ett ifrågasättande av 
rekryteringskonsultens professionalism, men denna känsla kan självklart bero lika 
mycket på författarens personliga egenskaper som på intervjupersonerna. 
 
En framtida studie skulle kunna vara att kombinera observerande studier med intervjuer. 
Att kunna följa ett flertal rekryteringskonsulter från det att uppdraget startar tills det att 
kandidatpresentation sker för kunden, kombinerat med intervjuer. 
 
Antalet undersökningsdeltagare bedöms som god och ha givit en mättnad av data. 
Utifrån de få antalet undersökningsdeltagare går det inte att bedöma att 
undersökningsdeltagarna är representativa för populationen, avseende ålder och tidigare 
yrkeserfarenhet. Det är också negativt är att alla rekryteringskonsulter är hemmahörande 
i Stockholm, vilket innebär att en stor del av populationen saknas i studien. En obalans i 
antalet undersökningsdeltagare som rekryterar utifrån executive search och annonserad 
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rekrytering. I den här studien rekryterar fem av undersökningsdeltagarna utifrån 
metoden executive search. 
 
Det som talar till undersökningsdeltagarnas fördel är att tidigare studier i ämnet, bland 
annat från Stockholms universitet men också från andra universitet och högskolor i 
landet har använt rekryteringskonsulter från Stockholm som respondenter (Bengtsson, 
2002; Larsson, Reuterskiöld & Samuelsson, 2007) och i andra studier så redovisades 
jämförbara resultat med den här studien. (Boström & Brodén, 2005; Contreras & 
Lundblad, 2006; Wikman, 2006). 
 
Studien är användbar för fortsatta psykologiska studier inom chefsrekrytering. Den är 
också användbar för studier inom andra akademiska ämnesområden. Studiens resultat 
visar att kandidatens profil och meriter stämmer in på kravprofilen och 
rollbeskrivningen för den aktuella tjänsten. Kandidatens personliga egenskaper ska 
också vara de rätta för den aktuella tjänsten. De främsta personliga egenskaperna enligt 
resultatet i den här studien är att kandidaten skulle utstråla energi, ha drivkraft och en 
strävan efter att komma någonstans i tillvaron. Ödmjuk, balanserad, prestigelös och ha 
en god kännedom om sin egen personlighet var också rätt. Kandidaten hade också en 
god förmåga att kommunicera med sin omgivning på ett professionellt och lättfattligt 
sätt, kunde förmedla information för både en oerfaren person och en sakkunnig person. 
Flexibel och villig att anpassa sig till olika kulturer och förstå de spelregler som gäller. 
 
Resultatet i studien är också användbar för studenter inom psykologi, management- och 
personalvetarutbildningar. För chefer och personalansvariga, för organisationer som 
använder sig av eller funderar på att använda externa rekryteringskonsulter och för 
personer som är yrkesverksamma inom rekryteringsbranschen och för personer som kan 
tänka sig en framtid inom rekryteringsbranschen. 
 
 



16 

Referenser 
 
Ahrnborg Swenson, S., (1997). Rekrytering i fokus. Konsten att välja rätt medarbetare. 
Smedjebacken: Svenska förlaget. 
 
Andersen, J. A., (2005). Leadership, personality and effectiveness. 
The Journal of Socio-economics, 35, 1078-1091. 
 
Barrick, M. R., Mount, M. K., Judge, T. A., (2001). Personality and performance at the beginning of the 
new millennium: What do we know and where do we go next? 
Personality and Performance, volume 9, 9-30. 
 
Bengtsson, M., (2002). Konsulterad chefsrekrytering. (Opublicerad magisteruppsats). Lunds universitet, 
Sociologiska institutionen. 
 
Boström, Z., Brodén, J., (2005). Anställningsintervjun och dess personbedömningsmetoder. En 
jämförelse mellan internrekryterare och rekryteringskonsulter. (Opublicerad C-uppsats). Örebro 
universitet, Institutionen för beteende-, social och rättvetenskap. Psykologi. 
 
Contreras, M., Lundblad, C., (2006). En intervjustudie av bemannings- och rekryteringsföretagens urvals- 
och rekryteringsprocesser. (Opublicerad C-uppsats). Malmö högskola, Lärarutbildningen, Individ och 
samhälle. 
 
Cole, M. S., Rubin, R. S., Field, H. S., Giles, W. F., (2007). Recruiters’ Perceptions and Use of Applicant 
Résumé Information: Screening the Recent Graduate. Applice Psychology: An international review, 56, 
319-343. 
 
Fellinger, Å-M., (2002). Intervjuteknik vid urval. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Garman, A. N., Lesowitz, T., (2005). Research Update: Interviewing Candidates for Leadership Roles. 
Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 57, 266-273. 
 
Goleman, D., (1998). What makes a leader? 
Best of HBR, 1998, 82-91. 
 
Granberg, O., (2006). Personaladministration och organisationsutveckling, Rekrytering och bemanning 
(sid. 315-358). Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Internetinformation. Pressmeddelande: Bemanningsbranschen ökar för 12:e kvartalet i rad (2007-11-01). 
Hämtat den 2 januari 2008: 
http://www.almega.se/COMPONENTS/Nobicon/IframePressmeddelande.asp?PN=4685
296&Send=http://www.nobicon.se/almega/press_almega.nsf/View_arkiv_almegase?Op
enForm 
 
Judge, T. A., Erez, A., (2007). Interaction and intersection: The constellation of emotional stability and 
extraversion in prediciting performance. 
Personnel Psychology, 60, 573-596. 
 
Judge, T. A., Higgins, C. A., Cable, D. M., (2000). The employment interview: A review of recent 
research and recommendations for future research. 
Human Resource Management Review, 10, 383-406. 
 
Judge, T. A., Illes, R., (2002). Research Reports; Relationship of Personality to Performance Motivation: 
Ameta-Analytic Review 
Journal of Applied Psychology, 87, 797-807. 
 



17 

Langemar, P., (2006).  Att låta en värld öppna sig: Introduktion till kvalitativ metod i psykologi. 
(Kompendium för påbyggnadskurs i psykologi samt psykologprogrammet ht 2006). 
Stockholms Universitet, Psykologiska institutionen. 
 
Larsson, C., Reuterskiöld, E., Samuelsson, R., (2007). Att välja rätt – studie utifrån chefsrekryterarnas 
perspektiv.  (Opublicerad C-uppsats). Lunds Universitet, Ekonomi högskolan, Företagsekonomiska 
institutionen. 
 
Lindelöw Danielsson, M., (2003). Kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik och testning. 
Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Littorin, P., (1994). Tester. 
Stockholm: Ekelids förlag. 
 
Morgeson, F. P., (2007). Reconsidering the use of personality tests in personnel selection contexts. 
Personnel Psychology, 60, 683-729. 
 
Moutafi, J., Furnham, A., Crump, J., (2007). Is managerial level related to personality? 
British Journal of Management, 18, 272-280. 
 
Pamenter, F., (1999). Recruitment management. 
Ivey Business Journal, September/Ocotber, 61-66. 
 
Statt, D. A., (2004). Pscychology and the world of work, Recruitment and selection (sid. 199-218). 
New York, NY: Macmillan. 
 
Wikman, Å., (2006). Intervjun som urvalinstrument vid rekrytering av personal. (Opublicerad C-uppsats). 
Stockholms universitet, Psykologiska institutionen. 
 
 


