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ATT HITTA EN NÅL I EN HÖSTACK –  

VAD UTMÄRKER EGENTLIGEN EN HÖGPRESTERARE? 

 

Elisabeth Angarth 

 

Prestation är ett dagsaktuellt begrepp, och dagens organisationer söker 

efter personer som klarar av att prestera på en allt högre nivå, så 

kallade högpresterare. Tidigare studier har i huvudsak fokuserat på att 

beskriva högpresterare utifrån deras egenskaper eller utifrån 

organisationen (Pepermans, Vloeberghs & Perkisas, 2003). Dock har 

en förändring inom organisationerna skett vilket resulterat i att alltmer 

utav den egna HR- verksamheten läggs ut på externa företag. Synen 

på prestation och vad organisationen söker efter blir därför avgörande 

för ett fortsatt samarbete mellan dessa parter. Föreliggande studie 

syftar till att undersöka vad som utmärker en högpresterare utifrån tre 

perspektiv, rekryteringskonsult, organisation och högpresterare. 

Studien genomfördes med hjälp utav fem semistrukturerade intervjuer. 

Resultatet visar bland annat att vissa egenskaper hos högpresterare är 

gemensamma, exempelvis viljan att förändra till det bättre. Huruvida 

vad som utmärker en högpresterare kan generaliseras eller ej beror på 

vad man har för syn på prestation. I föreliggande studie bedöms 

prestation efter individens egen förmåga, vilket gör att den blir 

individ- och situationsanpassad. 

  

I dagens samhälle blir vi allt mer prestationsinriktade och i alla sammanhang där 

individer deltar i resultatinriktade aktiviteter eftersöks prestationskapacitet (Malmström, 

2003). Till följd därav efterfrågar dagens organisationer individer som klarar av att 

prestera på en hållbar hög nivå. Dessa individer går, i alldagligt tal, under benämningen 

”högpresterare”. För en organisation är det av betydelse att veta vad som utmärker en 

högpresterare, då dessa kan bidra till positiva resultat. Högpresterare är därför ett 

efterforskat fenomen och i tidigare studier har det centrala varit att undersöka dessa 

individer utifrån deras egenskaper eller utifrån organisationen de verkar i (Pepermans, et 

al., 2003). Dries och Pepermans (2008) likställer högpresterare med organisationens 

nyckelpersoner, vilka ses som oumbärliga för organisationen. Med utgångspunkt i deras 

antagande är det av stor betydelse för organisationen att hitta just dessa personer och 

sedermera få dem att stanna kvar inom organisationen. 

Kunskapen om vad som utmärker en högpresterare är i synnerhet av betydelse då det 

handlar om rekrytering av ny personal till organisationen. Traditionellt sett har detta 

arbete utförts av den anställande chefen eller genom HR- avdelningen. Idag blir det 

dock alltmer vanligt att rekrytering av nyckelpersoner genomförs av externa 

organisationer (Carless, 2007). Den externa rekryteringskonsulten kan ses som en 

utomstående, tredje part i detta sammanhang, då denne inte verkar direkt inom 

organisationen och därmed inte heller arbetar i, eller är insatt i samma kultur. Det 
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samarbete som uppkommer mellan en organisation och en rekryteringskonsult väcker 

av den orsaken intresse, framför allt när det åsyftar synen på prestation.  

Prestation är ett omfattande begrepp som kan kopplas till många olika sammanhang, 

exempelvis till arbete. Vidare har prestation ansetts vara situations- och individbundet 

(McKenna, 2002). I denna studie undersöks prestation i arbetet och denna prestation har 

definierats som "beteende med en utvärderingsbar komponent, ett beteende som kan 

bedömas som positivt eller negativt för enskild eller organisatorisk effektivitet" 

(Motowidlo, Borman & Schmit, 1997, s.72-73). Huruvida bilden av prestation är 

ömsesidig eller ej mellan rekryteringsföretaget, organisationen och högpresteraren kan 

antas vara av värde för kvalitetssäkring av rekryteringsprocessen. Detta då en 

gemensam bild kan förmodas vara en förutsättning för en lyckad rekrytering, vilket 

lägger grunden för ett gott framtida samarbete. 

Egenskaper hos högpresterare  

Forskare tycks relativt överens om att det finns en grupp egenskaper som har visat sig 

vara positivt korrelerad med arbetsprestation, oavsett yrke, och det är egenskapsgruppen 

som går under namnet ”samvetsgrannhet” (Barrick & Mount, 1991). Denna grupp 

innehåller egenskaper som ansvarsfull, organiserad och hårt arbetande för att nå 

uppsatta mål. Dessa egenskaper har också påträffats hos personer i ledande befattningar 

(Neustadt, Chamorro-Premuzic & Furnham, 2006). Church (1997) har jämfört 

högpresterande ledare och normalpresterande ledare i frågan om huruvida en 

högpresterande ledare och normalpresterande ledare besitter samma förmåga när det 

kommer till att skatta sig själv och sin prestation. I Churchs studie framkom att en 

högpresterande ledare har bättre självinsikt än en normalpresterande ledare, vilket leder 

till att de är bättre på att skatta sina egna arbetsrelaterade beteenden. Detta kan vara till 

stor fördel då det leder till större överensstämmelse mellan individens skattning av sin 

prestation och den verkliga, faktiska prestationen. Denna vetskap kan vara till nytta vid 

en rekryteringssituation, där vikten ligger i att förutse den sökandes förväntade 

prestation (Ployhart, 2006).  

Utöver ovan nämnda egenskaper finns det ytterligare faktorer som utmärker en 

högpresterare, vilka kan kopplas till dess egenskaper. I en studie gjord av Pepermans et 

al., (2003) framkommer det att högpresterare bland annat utmärker sig genom att de 

besitter vissa gemensamma kompetenser, vilka kan ses både som generella 

beskrivningar av egenskaper eller mer specifika då de vänder sig direkt mot företagets 

avsikter. Exempel på kompetenser som ses som gemensamma är bland annat teamwork, 

arbetsmotivation, delegering och ledarskap (Pepermans et al., 2003). Målorientering är 

ytterligare en egenskap som kan anses vara utmärkande för en högpresterare. Zweig och 

Webster (2004) har i sin artikel påvisat att relationen mellan personlighetsdrag och 

prestationsavsikt förmedlas genom just målorientering. 

Personlighetsegenskaper och dess samhörighet med varandra är ett område i vilket det 

har gjorts mycket forskning, och i Barrick & Mounts metaanalys från 1991 nämns 

flertalet forskares förslag på hur egenskaper skulle kunna grupperas. Huruvida 

personliga egenskaper kan delas in och avgränsas i olika grupper har diskuterats bland 

flertalet forskare och den mest accepterade indelningen resulterade i fem unika 

egenskapsgrupper. Utöver gruppen samvetsgrannhet förekommer grupperna 

”extraversion”, ”emotionell stabilitet”, ”vänlighet” och ”öppenhet inför upplevelse”. 

Dessa benämningar används även idag och grupperna brukar gå under samlingsnamnet 
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”Big Five” och modellen för dessa kallas ”Five- Factor Model”(Barrick & Mount, 

1991).  

Barrick och Mount (1991) gör en djupare beskrivning av varje egenskapsgrupp i ”Big 

Five” och den första gruppen, extraversion, är en grupp med egenskaper som alla kan 

kopplas till öppenhet, såsom social, pratsam och aktiv. Gruppen emotionell stabilitet 

innehåller egenskaper som kan kopplas till hur emotionell en individ är, i denna grupp 

ingår egenskaper som ilska, känslosam och osäkerhet. Vänlighet innehåller egenskaper 

som kan kopplas till en individs förmåga att anpassa sig efter någon annan, här ingår 

egenskaper som flexibilitet, förlåtande och tolerans. Samvetsgrannhet innehåller, som 

redan nämnts, egenskaper som ansvarsfull och organiserad. Den sista gruppen, öppenhet 

inför upplevelse, innehåller egenskaper som kan kopplas till en individs förmåga och 

vilja att lära sig nytt och i denna grupp ingår egenskaper som nyfikenhet och intelligens.  

Organisationens roll  

Av betydelse för en högpresterare är den organisation där han eller hon arbetar. Vissa 

organisationer har en tendens att uppmärksamma och ta hand om högpresteraren mer än 

andra och det är framförallt stora, internationella organisationer som lyfts fram 

(Pepermans et al., 2003). Detta förklaras med att denna kategori av organisationer har 

de förutsättningarna som erfordras för att göra det möjligt. Förutsättningar som upplevs 

som nödvändiga är bland annat förfogandet av stora resurser, vilka kan spenderas på 

högpresterarna. Ytterligare en förutsättning, vilken dessa organisationer har, är att 

kunna erbjuda en högpresterare utvecklings- och karriärmöjligheter inom 

organisationen. Karriärmöjligheter ses som individens möjlighet att kunna bli befordrad 

och nå högre positioner inom organisationen.  

Dries och Pepermans (2008) skriver att en högpresterare tenderar att stanna kvar och 

utvecklas inom samma organisation. Vidare beskriver de en högpresterares karriär som 

en förhållandevis traditionell sådan, vilket betyder att personen tenderar att bli kvar 

inom samma organisation och erbjuds möjligheten att avancera i organisationen. För att 

detta skall vara möjligt måste organisationen kunna erbjuda högpresteraren möjligheter 

till avancemang och utveckling. Organisationen har därför en viktig betydelse för dessa 

individer. Hamnar en högpresterare i ”fel” organisation kommer personen inte erbjudas 

möjligheten att utvecklas efter sin yttersta kapacitet, vilket kan ses som en stor förlust, 

både för individen och för organisationen. Dries och Pepermans (2008) poängterar dock 

att ansvaret inte enbart ligger på organisationen utan att det måste ske ett samarbete 

mellan organisationen och högpresteraren för att båda parter skall få ut så mycket som 

möjligt av sambandet. Dries och Pepermans (2008) nämner även att högpresteraren 

måste vara realistisk i sitt sätt att se på sin egen prestation och avsikten med denna, då 

avancemang inom organisationen inte alltid erbjuds efter individens önskemål. 

Rekrytering 

Rekrytering är en utmaning för varje organisation och ledare inom organisationer blir 

alltmer medvetna om detta faktum. Utmaningen ligger framförallt i att hitta riktigt 

duktiga medarbetare. Vikten av att hitta rätt personer till rätt plats har blivit kritiskt för 

organisationer och det finns forskning som har visat på att organisationer som använder 

sig av välutvecklade bemanningsprocedurer erhåller bättre prestation, än organisationer 

som inte använder sig av detta (Ployhart, 2006).  
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Vid rekrytering av ny personal använder sig organisationen, om möjligt, av sin egen 

personalavdelning. I organisationer där en personalavdelning inte finns tillgänglig eller 

där ett behov av ytterligare professionell hjälp behövs, kan organisationen anlita en 

extern rekryteringsfirma. Detta blir alltmer vanligt idag (Kwiatkowski, 2003) och att 

lämna ut hela, eller delar av sin HR- verksamhet till externa organisationer kommer 

troligtvis att öka i framtiden (Carless, 2007). I detta sammanhang får 

rekryteringskonsulten en central roll för både organisation och sökande. 

Rekryteringskonsulten blir till en länk mellan organisationen och individen (Carless, 

2007) och det är denna som skall se till att båda parter, den sökande och organisationen, 

blir nöjda. Rekryteringskonsultens jobb blir därför, utöver att samla in information om 

kandidaten, att förmedla vad organisationen står för samt ge en ärlig bild av vad tjänsten 

innebär (Carless, 2007).  

Rekrytering och bemanning handlar till stor del om att attrahera, välja ut och hålla kvar 

kompetenta individer inom organisationen (Ployhart, 2006). Vid en rekrytering är det 

väsentliga att kunna förutsäga hur den sökande individen kommer att agera i den tänkta 

tjänsten och det finns flera olika metoder och verktyg att använda för detta ändamål. 

Huruvida dessa metoder helt kan förutsäga en kommande prestation eller ej är inte helt 

klart, men det har framkommit att vissa metoder för detta ändamål är bättre än andra. 

Exempelvis har det visat sig att strukturerade intervjuer är bättre på att förutsäga en 

kommande arbetsprestation än ostrukturerade (Ployhart, 2006).  

Då en organisation skall rekrytera en högpresterare finns det ett antal olika faktorer att 

ta hänsyn till, såsom individens kognitiva förmåga och dess personliga egenskaper. 

Redan från början av forskningen kring urvalsmetoder har mätningen av individens 

kognitiva förmåga varit en av de mest använda urvalsmetoder (Robertson & Smith, 

2001) och analys av individens personliga egenskaper ansågs länge irrelevant för detta 

ändamål (Barrick & Mount, 1991). Idag har det synsättet ändrats och man lägger stor 

vikt vid att försöka hitta personer vars egenskaper motsvarar de som anses vara 

relevanta för den aktuella tjänsten (Barrick & Mount, 1991).  

Syftet med denna studie är att undersöka vad som utmärker en högpresterare utifrån tre 

olika perspektiv; organisationen, den högpresterande individen och 

rekryteringskonsulten.  

För att undersöka vad som utmärker en högpresterare utgår föreliggande studie från hur 

bilden av prestation ser ut mellan de tre olika parterna, rekryteringskonsulten, 

organisationen och högpresteraren. En enhetlig bild kan antas lägga grunden för en 

lyckad rekrytering samt ett framtida gott och lönsamt samarbete.  

 

Metod 

Undersökningsdeltagare 

Studien görs utifrån ett specifikt rekryteringsföretag, vilket har mer än 25 års erfarenhet 

av rekrytering samt verkar i Stockholm och på en annan ort i landet. Urvalet av 

undersökningsdeltagare genomfördes därför tillsammans med två konsulter på den 

utvalda rekryteringsfirman. Tillsammans bestämdes vem utav rekryteringskonsulterna 

som skulle intervjuas samt vilka av deras kunder (företag) som skulle kontaktas för 

intervjun och därmed även vilka specifika personer (HR/Anställande chef och 
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högpresterare) som skulle kontaktas direkt på dessa företag. Kriterier för 

undersökningsdeltagarna bestämdes tillsammans med rekryteringskonsulter på firman 

och kom att vara följande: för högpresteraren gällde att personen skulle ha arbetat även 

tidigare i liknande position som nuvarande, såvida personen varit anställd i en annan 

organisation tidigare. Vidare skulle högpresteraren anses vara, i nuvarande och tidigare, 

högt presterande, enligt organisationen och rekryteringskonsulten.  Kriterier för HR/ 

anställande chef var att personen skulle ha arbetat med rekrytering under en längre 

period, då erfarenhet antogs vara en positiv faktor i detta sammanhang, samt ha 

erfarenhet av att arbeta i, vad rekryteringskonsulten upplevde som högpresterande 

organisationer. Kriterier för rekryteringskonsulten var att denna skulle ha arbetat med 

rekrytering under en längre period samt ha stor erfarenhet av rekrytering av så kallade 

högpresterare.  

Fem personer har intervjuats. En från rekryteringsföretaget, två representanter för 

företag i form av HR- direktör och anställande chef, samt två så kallade högpresterare. 

Från rekryteringsföretaget intervjuades en kvinna, 60 år, med över 40 års erfarenhet av 

personalarbete, bland annat som personalchef och rekryteringsansvarig. Hon grundade 

rekryteringsföretaget där hon arbetade. En kvinnlig HR- direktör intervjuades, hon var 

40 år, och arbetade på ett stort globalt företag. En manlig anställande chef intervjuades, 

han var 40 år, och arbetade på ett börsnoterat, globalt företag. Två högpresterare män 

intervjuades där båda var 40 år, och arbetade båda som vd på börsnoterade företag. Den 

ena arbetade på ett globalt företag och den andra på ett företag som finns representerat i 

hela Norden och delar av Europa. Undersökningsdeltagarna, bortsett från 

rekryteringskonsulten, arbetade alla i organisationer som sålde konsumentvaror för 

dagligt bruk. 

Datainsamling 

Författaren till studien arbetade deltid på rekryteringsföretaget vid vilken studien 

genomfördes. Under samråda med två konsulter på rekryteringsfirman valdes fem 

personer ut som skulle kontaktas för förfrågan om medverkan i studien. Dessa personer 

ingick i rekryteringskonsulternas kontaktnät och uppfyllde de förutbestämda kriterierna. 

Samtliga tillfrågade ville medverka i studien.  

I den första kontakten, som togs via e- post, beskrevs syftet med studien samt studiens 

upplägg, att de skulle bli intervjuade och att denna dessutom skulle spelas in. I detta e- 

post betonades även att deltagandet var frivilligt och att alla uppgifter om deltagarna 

och företaget skulle behandlas konfidentiellt.  

Datainsamlingen utgjordes av totalt fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer, en per 

undersökningsdeltagare. Inför intervjuerna gjordes en intervjuguide, vilken bestod av tre 

delar. Den första delen omfattade bakgrundsfrågor om deltagarna, såsom ålder och 

erfarenhet. Den andra delen gemensamma frågor, som till exempel ”vad betyder ordet 

prestation för dig?”. De två första delarna var gemensamma för alla 

undersökningsdeltagare. Den tredje och avslutande delen innefattade mer specifika 

frågor som anpassades efter vem som blev intervjuad, konsult från 

rekryteringsföretaget, HR- direktören/ anställande chefen eller högpresterare. 

Då intervjuerna var semistrukturerade gav de plats för följdfrågor och nya frågor, vilket 

resulterade i ett mer innehållsrikt material, samt att frågorna skiljde sig mellan 

intervjuerna (Langemar, 2008). 



6 
 

 

Intervjuerna genomfördes dels ute på företagen, dels i rekryteringsföretagets lokaler, 

samtliga under liknande förhållanden. Innan intervjun startade blev alla deltagare 

återigen informerade om studiens syfte, hur den insamlade datan skulle analyseras samt 

att alla uppgifter om dem och deras företag skulle behandlas konfidentiellt. Det 

poängterades även att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta 

intervjun. Deltagarna välkomnades att ta kontakt med författaren till studien vid 

eventuella frågor eller funderingar.  

Analys 

Det insamlade materialet analyserades enligt riktlinjerna för en induktiv tematisk 

analys, vilket innebär att den insamlade datan struktureras utifrån teman, vilka 

sedermera bestäms utifrån det insamlade materialet (Langemar, 2008). De inspelade 

intervjuerna transkriberades, lästes igenom och relevanta nyckelord markerades och 

skrevs ned ute i marginalen. Dessa nyckelord ansågs relevanta för studien, då de kunde 

kopplas till studiens förutbestämda syfte.  

De markerade nyckelorden skrevs upp i en lista och parades ihop med liknande ord. Det 

bildades då flera grupper med nyckelord och dessa ordnades och sammanfattades till 

mer övergripande subteman, vilka sedermera jämfördes och sammanfogades för att 

slutligen forma studiens olika teman. De teman som kunde urskiljas var: Synen och 

förväntningar på prestation, Egenskaper hos högpresterare, Högpresterande 

organisation, samt Samspelet mellan organisationen och rekryteringsfirman vid 

rekrytering.  

Det insamlade materialet lästes sedan igenom igen, en gång för varje tema, enligt 

riktlinjerna för denna analysmetod (Langemar, 2008). All relevant data som ansågs 

lämpa sig under respektive tema markerades med olika färger i texten, klipptes därefter 

ut och sattes in i ett nytt dokument. Varje tema fick då sin mening och slutligen gjordes 

en benämning och definition på varje enskilt tema. Materialet under respektive tema 

sammanfattades och lämpliga citat plockades fram för att ge en tydligare bild av temat.  

 

Resultat 

Synen och förväntningar på prestation   

I föreliggande studie ser undersökningsdeltagarna prestation som att leverera någonting 

som man åtagit sig att göra, vilket har ett värde för organisationen. Vidare beskriver de 

prestation som någonting positivt, en måluppfyllelse, en förmåga att överträffa sig själv 

i olika sammanhang och att göra bra ifrån sig utifrån den roll man befinner sig i. 

Tilläggas bör att, enligt undersökningsdeltagarna, prestation inte är kopplad till 

intelligens eller ”hur smart man är”. Arbetsprestation är enligt 

undersökningsdeltagarna att prestera och adderar värde till organisationen och vidare 

menar de att förutsättningar för att kunna prestera i arbetet finns i samtliga medverkande 

organisationer, det gäller enbart för individen att ta tillvara på dem på mest fördelaktiga 

vis.  

 

Enligt undersökningsdeltagarna som medverkar i denna studie mäts en individs 

arbetsprestation företrädesvis genom resultat. Resultatet i sin tur kan mätas i nyckeltal, 

utvärderingar med feedback och uppföljningssamtal, där det både fokuseras på 
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individens egna uppnådda resultat samt organisationens och hur dessa förhåller sig till 

varandra. Inom en av organisationerna är resultat avgörande för om medarbetaren får 

stanna kvar eller gå. Detta är ett faktum, oberoende av om personen har stor potential, 

och denna ståndpunkt är viktig att förmedla till medarbetarna i organisationen.  

 

”Det är också viktigt för oss att plocka bort personer med hög potential men som inte 

skapar resultat, för det ger fel signaler i bolaget att behålla dem…” 

 

Två av undersökningsdeltagarna i denna studie gör skillnad på individens potential och 

faktiska prestation. Potential likställs med en persons förutsättningar för att utvecklas 

och avancera i en organisation. Inom en av organisationerna ses de individer som 

besitter potential och levererar faktisk prestation som stjärnor, vilka premieras genom 

olika förmåner. När de uppmärksammas inom organisationen förväntas de göra lite mer 

för sin organisation. Vidare förväntas en högpresterare, enligt undersökningsdeltagarna, 

även förändra och förbättra någonting i organisationen. Dessa förväntningar kan, i vissa 

fall, övergå till krav som organisationen ställer på individen. Förväntningarna 

uppkommer dock, enligt en undersökningsdeltagare, inte alltid enbart från 

organisationens sida utan i hans fall har han själv spelat upp de förväntningar som finns. 

”Jag har spelat upp de förväntningar som finns, då jag har talat om hur jag brukar 

driva företag så har ju jag byggt upp förväntningarna hos mina medarbetare, och då är 

det ju klart, då ökar ju också kraven...” 

 

Egenskaper hos högpresterare  

De viktigaste egenskaperna hos en högpresterare, som flera av undersökningsdeltagarna 

i föreliggande studie för på tal, är en strävan efter att göra skillnad, viljan att få 

bekräftelse för det genomförda arbetet samt att personen besitter ett genuint 

människointresse. En av högpresterarna uttryckte att ”… man måste älska att jobba med 

folk och tycka det är kul...”, och att detta gäller i hans arbete. Han påpekar själv att hans 

människointresse hänger ihop med att han är väldigt nyfiken som person. Nyfikenheten 

gör sig inte enbart påtaglig när det kommer till andra personer utan även när det 

kommer till att lära sig nya saker, till exempel i hans nuvarande yrke. 

Samtliga undersökningsdeltagare påtalar aspekten om att arbeta hårt. För att kunna bli 

en högpresterare är det av vikt att investera många timmar i sitt arbete, samt att kunna 

prioritera sitt arbete. Då arbetet prioriteras resulterar det i att någonting annat prioriteras 

bort, till exempel sin fritid. Hårt arbete kräver mycket energi, ett starkt engagemang och 

en stark vilja. 

Båda högpresterarna beskriver sig själva som väldigt drivna och drivkraften kommer 

utav vetskapen om att kunna göra skillnad och lyckas med det de åtagit sig att göra. 

Vilja anta utmaningar, sätta upp ett specifikt mål och sen ta sig dit och få bekräftelse för 

det man gjort är likaså en betydande drivkraft. De vill båda göra skillnad, göra 

någonting bättre och bli ihågkommen för det, dock skall tilläggas att det inte enbart 

handlar om att lyckas själv, utan de vill att hela organisationen skall lyckas.  

Lyckan som kommer av att lyckas är en faktor som driver en av högpresterarna. Han 

säger att han drivs av att lyckas och att det handlar om en personlig uppfyllelse, att han 

är sådan som person. Hans inställning till sitt arbete är att ”så länge man orkar så ska 

man försöka”. Den andra högpresteraren går efter filosofin att vem som helst kan göra 

vad som helst. ”Vill man så kan man, det gäller bara att bestämma sig…” 
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Den anställande chefen, HR- direktören och rekryteringskonsulten beskriver en 

högpresterare utifrån omgivningens syn på dem. De säger att lojalitet, mod och stabilitet 

bör adderas till gemensamma egenskaper hos en högpresterare vilket bekräftas från en 

utav högpresterarna. Vidare menar de att en högpresterare har fokus på här och nu, och 

har inte någon klar karriärplanering i bakhuvudet. Dessutom vågar en högpresterare 

fatta sina egna beslut, har passion för sitt arbete samt känner en stolthet för det som han 

eller hon åstadkommer. Rekryteringskonsulten talar om en tävlingsinstinkt som hon 

upplever hos vissa högpresterare vilket uttrycker sig i strävan efter att hela tiden bli 

bättre och bättre. 

 

Ovanstående resonemang bekräftas även utav en av högpresterarna som säger att en 

anställd medarbetare måste våga ställa krav på sin organisation, och att han är helt orädd 

för vad organisationen och vad andra tycker och tänker om honom. Feedbacken från 

organisationen behövs för att kunna bli ännu bättre och för att kunna prestera utefter sin 

högsta kapacitet kräver han trygghet, vilket rekryteringskonsulten även nämnde som en 

förutsättning för prestation. Vidare säger han att han måste kunna påverka samt få frihet 

från organisationens sida för att prestera. 

 

Högpresterande organisation 

Undersökningsdeltagarna som intervjuats i denna studie beskriver hur deras 

organisationer arbetar och det är många faktorer som är gemensamma mellan dem. 

Samtliga medverkande organisationerna kan ses som attraktiva arbetsgivare på 

marknaden och en av orsakerna till detta sägs vara att de arbetar internationellt och den 

anställande chefen menar att ”... det gör det ju enklare för oss att attrahera...” 

Vidare säger två av undersökningsdeltagarna att deras organisationer inte har några som 

helst problem med att få personer att söka lediga tjänster hos dem, vilket uppfattas som 

en fördel. 

 

Ytterligare en gemensam faktor är att samtliga medverkande organisationer använder 

sig av så kallade framgångsfaktorer, vilket beskrivs av undersökningsdeltagarna som 

värderingar, vilka genomsyrar hela organisationen. Dessa värderingar är till för att 

skapa och bidra till organisationens kultur och målet är, enligt undersökningsdeltagarna, 

att driva en kultur där alla i organisationen skall veta var de är, vart de ska och vad de 

gör.  

Samtliga undersökningsdeltagare i denna studie framhåller alla att förutsättningar och 

möjligheter för en gynnsam karriär och utveckling inom organisationen finns. Det finns 

dock en märkbar skillnad mellan två av undersökningsdeltagarna, HR- direktören och 

den anställande chefen, i synen på hur resurser för utveckling av medarbetare skall 

fördelas. Inom HR- direktörens organisation arbetar de aktivt med ett så kallat 

talangprogram, vilket går ut på att premiera duktiga medarbetare, till exempel med 

utbildning, på ett sätt så att de knyts närmare organisationen. HR- direktören som 

förespråkar detta menar att på detta sätt minskar risken att tappa dem till någon annan 

organisation. Den anställande chefen, från en annan organisation, uttrycker att han är 

extremt emot att lägga mycket resurser på väldigt få människor i bolaget. Han vill hellre 

se att resurserna läggs på 60% av medarbetarna som presterar bra i sin roll, snarare än 

på toppresterarna som endast utgör 0,3% av medarbetarna.  
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För att individerna inom organisationen skall kunna prestera på en hållbart hög nivå 

krävs det att organisationen erbjuder de förutsättningarna som krävs. 

Rekryteringskonsulten nämner ärlighet, utrymme för individen och trygghet som 

förutsättningar som en organisation bör bidra med. Hon säger att trygghet är en 

förutsättning för prestation och att en trygg organisation får trygga medarbetare som 

vågar ställa krav på sin arbetsgivare. Vågar individerna ställa krav på sin arbetsgivare 

och känner en trygghet i det, kommer de därmed kunna prestera på en högre nivå. 

Vidare säger hon att arbetsgivaren måste kunna läsa varje enskild individ, vilket ställer 

omfattande krav på det befintliga ledarskapet. Ledaren skall, enligt 

undersökningsdeltagarna, vara ett stöd för individen och det är viktigt med synlighet, 

öppna dörrar och öppen dialog mellan medarbetare och ledning. Rekryteringskonsulten 

säger att kraven på en ledare har ändrats över tid och idag ses ledaren som en rådgivare, 

vilken skall vägleda utifrån kunskap. Ledarskapet kan anses extra betydelsefullt i en 

organisation som är under en stor förändring, vilket är fallet för en av de medverkande. 

Inom denna organisation råder det just nu en betydande organisationsförändring och den 

intervjuade vd:n framhåller värdet med ett prestigelöst ledarskap och att man aldrig få 

tro att man klarar det själv. Han förespråkar att alla i organisationen skall vara 

involverade och känna att de gör förändringen tillsammans. 

 ”... se inte mig som en vit riddare som kommer in och svänger med spöt och så löser 

det sig utan det är faktiskt vi som ska lösa detta...” 

 

Samspelet mellan organisationen och rekryteringsfirman vid rekrytering  

Ett gott samarbete mellan organisationen och rekryteringsfirman utvecklas under flera 

år och rekryteringskonsulten nämner att företaget har många kunder från det att de 

började på 1990-talet. Både rekryteringskonsulten och de två representanterna från 

organisationerna lyfter fram vikten med ett långvarigt och nära samarbete för att kunna 

hitta rätt personer till organisationen.  

Förutsättningar för ett gott samarbete är att rekryteringskonsulten i första hand måste 

förstå sig på företagets kultur, vilket han eller hon gör efter ett tag, det är ingenting som 

kommer på en gång. Nästa steg i processen är att förstå vad det är för personer som 

företaget vill ha, vilket till stora delar kommer av att förstå företagets kultur. 

För de undersökningsdeltagare som representerar organisationen ses kompetens som en 

form av sanitetsfaktor och det som söks är någonting utöver det. En längre relation med 

den rekryteringsfirma organisationen använder sig av är en förutsättning för att kunna 

hitta detta extra, vilket tar tid att lära sig vad det är.  

”… att ha fel människor på fel positioner, då sviker vi våra återförsäljare.” 

 

Rekryteringskonsulten lyfter fram vikten av att organisationen ställer realistiska krav 

samt att kandidaten måste få en sann och ärlig bild av företaget och av tjänsten. Skulle 

inte kraven på individen vara realistiska är det konsultens jobb att försöka påverka 

kunden.  

”... ja då måste vi påverka företaget och säga det här är orealistiska förväntningar, och 

det händer...”  

Rekryteringskonsulten poängterar att ansvaret för att rekryteringen skall bli lyckad hela 

tiden ligger hos arbetsgivaren och hos individen och inte hos konsulten.  

 

Huruvida samarbetet mellan organisationen och rekryteringsföretaget kommer att 

utvecklas vidare eller ej beror på resultatet av rekryteringen. Resultatet av en rekrytering 

får rekryteringsföretaget efter sex månader, då rekryteringsföretaget och kunden har ett 
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gemensamt uppföljningsmöte. Vid detta möte går de tillsammans igenom allt vad 

individen har presterat och huruvida den uppfyller kundens förväntningar eller ej. 

Rekryteringskonsulten berättar att mycket av resultatet beror på hur individen har styrts. 

I början av rekryteringsprocessen genomför rekryteringskonsulten arbetspsykologiska 

personlighetsbedömningar av individen, och i dessa bedömningar framkommer även hur 

individen bör styras för att prestera efter bästa förmåga. Denna information presenteras 

för kunden och i uppföljningsmötet diskuteras individens prestation och huruvida 

individen styrts på mest lämpliga sätt eller ej.  

”Men sen det viktiga är ju egentligen den här uppföljningen, vad har personen 

presterat och hur har han styrts, har han styrts på ett sådant sätt att han har haft en 

chans, ärlig chans, att prestera någonting.” 

Uppföljningen kan ses som ett kvitto på om rekryteringen har blivit lyckad eller ej och 

den är av stor betydelse inför det fortsatta samarbetet mellan båda parter. 

 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vad som utmärker en högpresterare utifrån tre 

olika perspektiv; organisationen, den högpresterande individen och 

rekryteringskonsulten. I analysen framkom fyra utmärkande teman; Synen och 

förväntningar på prestation, Egenskaper hos en högpresterare, Högpresterande 

organisationer samt Samspelet mellan organisationen och rekryteringsfirman vid 

rekrytering. 

Synen och förväntningar på prestation 

Prestation kopplat till arbete definieras i inledningen som ett beteende med en 

utvärderingsbar komponent, vilken kan värderas som positivt eller negativt för en 

enskild eller organisations effektivitet. I föreliggande studie ses prestation som en 

förmåga att nå uppsatta mål och genomföra det man åtagit sig att göra utifrån sin egen 

förmåga. Synen på prestation kan uppfattas som enhetlig mellan samtliga 

undersökningsdeltagare i studien, vilket är något som uppfattas som positivt då det 

antogs att en gemensam syn på detta ökar sannolikheten för en lyckad rekrytering och 

ett gott samarbete mellan rekryteringsfirman och dess kunder.  

 

Från organisationens sida finns det förväntningar på medarbetarnas prestation, och 

prestationen mäts i resultaten den enskilde individen skapar. De förväntningar som finns 

på en högpresterares prestation är höga och organisationen förväntar sig att 

högpresteraren skall addera värde till organisationen, samt förändra någonting i 

organisationen till det bättre. Samtidigt har det i denna studie visats att även 

högpresterare har förväntningar på sin prestation. Det är möjligt att graden av 

överensstämmelse mellan organisationens och högpresterarens prestationsförväntningar 

och hur realistiska dessa är kan tänkas vara en viktig faktor i hur väl en person presterar. 

Avsaknad av samsyn och upplevd realism kan, exempelvis, tänkas skapa irritation 

mellan parterna och minskad benägenhet att leverera till ens fulla potential. 

Prestation handlar i denna studie om att prestera utifrån den roll man befinner sig i. 

Huruvida generalisering av vad som karaktäriserar en högpresterare utifrån denna 

definition är möjligt är ytterst tveksamt då det rör sig om den enskilda individens 

prestation, vilken bedöms utifrån utomstående förväntningar. En möjlig förklaring till 
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detta resultat kan tänkas vara att de förväntningar som finns ser olika ut och är beroende 

av vem det är som skall prestera och i vilket sammanhang. Detta resonemang stöds även 

av tidigare forskning. McKenna säger att fenomenet högpresterare till fullo är 

situationsbundet. Till skillnad från McKennas (2002) resultat, där han uttrycker att alla 

kompetenser och karaktärsdrag hos en högpresterare är situationsspecifika, har det i 

föreliggande studie dock framkommit att vissa karaktärsdrag kan anses vara 

gemensamma hos en högpresterare. Detta talar mot McKennas forskning, men stödjer 

samtidigt andra forskares, såsom Pepermans et al., (2003) resultat.  

Egenskaper hos en högpresterare  

De mest utmärkande gemensamma egenskaperna som en högpresterare besitter var i 

föreliggande studie strävan efter att göra skillnad, viljan att få bekräftelse för det man 

gjort samt människointresse. Utöver dessa framkom även att en högpresterare är stabil, 

fokuserar på här och nu och väljer att lägga ner mycket tid och energi i sitt arbete.  

Inställningen hos högpresterarna var att båda var helt säkra på att de skulle lyckas med 

sina uppdrag och drevs av tanken på hur de skulle bli premierade av sin omgivning när 

de väl lyckats, det var en fråga om när, inte om.  

 

Att som högpresterare i en ledningsbefattning besitta ett väldigt gott självförtroende och 

en självsäkerhet framstår som en trolig och viktig faktor för att genomföra de åtgärder 

som krävs för att uppnå önskade resultat och prestation. Båda högpresterarna indikerar 

även att de besitter dessa egenskaper i deras sätt att beskriva sig själva, sina tankar och 

visioner.  

 

Forskning har vidare visat att vissa egenskaper tycks passa in hos en högpresterare. 

Dessa egenskaper förekommer till stor del inom egenskapsgruppen samvetsgrannhet, 

vilken vidare anses vara positivt korrelerad med arbetsprestation (Barrick & Mount, 

1991). I denna grupp ingår egenskaper som strävan efter att nå uppsatta mål och arbeta 

hårt för det, att vara organiserad och ansvarsfull. Samtliga av dessa egenskaper stämmer 

väl överrens med resultatet i denna studie, framförallt strävan efter att nå uppsatta mål 

och arbeta hårt. Neustadt et al., (2006) har i sin forskning funnit en koppling mellan 

egenskapsgruppen samvetsgrannhet och personer med ledande befattning. De säger att 

dessa personer ofta besitter de olika egenskaper som förekommer i denna grupp. Detta 

påstående väcker därmed intresse, och stöds av denna studie, eftersom båda 

högpresterarna som medverkat besitter vd- posten i organisationen. Samtidigt bör det 

även beaktas att högpresterare kan vara på olika stadier i en karriär, varför position inte 

nödvändigtvis utgör en indikation på en person prestationsförmåga.   

Utöver egenskapsgruppen samvetsgrannhet framkom att en högpresterare även besitter 

egenskaper som kan anses kvalificerade i egenskapsgruppen ”öppenhet inför 

upplevelser”. Denna grupp innehåller egenskaper som nyfikenhet och vilja att lära sig 

nytt, vilka är egenskaper som framkommer tydligt i en av högpresterarnas beskrivning 

av sig själv som person. Inom gruppen ”öppenhet inför upplevelser” kan man likaså 

placera människointresse, vilket visade sig vara en egenskap som 

undersökningsdeltagarna ansåg karakteriserade högpresterarna i denna studie. En möjlig 

förklaring till detta resultat är att undersökningsdeltagarna i denna studie arbetar i 

organisationer där personliga relationer och kontakter med andra människor är viktiga 

och nödvändiga för företagets framgångar. Det bör dock beaktas att behovet av att ha en 
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egenskap likt denna är olika stort i olika yrkesgrupper, vilket gör att denna egenskap 

endast kan anses utmärkande för vissa yrkesgrupper. 

Resultaten visar vidare att en individs prestation till viss del kan kopplas ihop med dess 

personlighet. Huruvida en högpresterares syn på sin egen prestation är kopplat till dess 

personlighet eller ej, har Zweig och Webster (2004) undersökt. I deras artikel undersöks 

förhållandet mellan en individs personlighetsdrag, avsikt med sin prestation och 

målorientering. Resultatet i deras studie visar på att det finns en koppling mellan dessa 

faktorer och relationen mellan personlighetsdrag och prestationsavsikt förmedlas genom 

målorientering. Detta resultat är ytterst intressant för resultatet i föreliggande studie då 

det framkommit att en högpresterare drivs av strävan efter att nå uppsatta mål vilket 

även kan kopplas ihop med Barrick och Mounts (1991) beskrivning av en 

högpresterares egenskaper.  

Den huvudsakliga meningen för individen ligger i att prestera så bra som möjligt och 

för att kunna göra det så sätter en högpresterare upp mål att jobba efter. Intervjuade 

högpresterare i denna studie framförde att deras mål omfattar inte bara sig själva utan 

hela organisationen. Detta resultat bör dock ses i ljuset av att de intervjuade 

högpresterarna hade ledande befattningar vars mål och förväntade prestationer ofta 

kräver stöd och insatser från hela organisationen. Typen av mål kan därmed tänkas 

skilja sig åt mellan olika högpresterare beroende på position, gemensamt torde dock 

vara att målen är höga och ambitiösa, givet respektive persons arbetsroll.  

Högpresterande organisationer 

Organisationerna där medverkande undersökningsdeltagare arbetat liknar varandra i 

många avseenden. Gemensamt för organisationerna var att samtliga bygger upp sin 

kultur efter så kallade framgångsfaktorer, verkade internationellt, var mycket attraktiva 

arbetsgivare, kunde erbjuda sina anställda möjligheter till karriär och underströk vikten 

av ett bra ledarskap.  

 

Ytterligare en faktor som ansågs gemensam var att organisationerna hade resurser som 

de kunde använda till bland annat utbildningar av sina medarbetare. Hur dessa resurser 

sedan skall spenderas råder det delad mening om. Inom en organisation ansågs dessa 

resurser vara till för de få individer som presterar högt och har mycket potential och 

inom en annan ansågs det att snarare en större del av medarbetarna borde premieras.  

 

De organisationer som medverkat i denna studie kan samtliga uppfattas som 

högpresterande organisationer. Tidigare forskning, genomförd av Pepermans et al., 

(2003), har visat att vissa kategorier av organisationer uppmärksammar högpresterare 

mer än andra. Pepermans et al., (2003) skriver att det framförallt är stora, internationella 

organisationer som lyfter fram sina högpresterare, vilket stämmer väl överrens med 

resultatet i denna studie. Detta förklaras med att dessa organisationer har de 

förutsättningar som krävs, bland annat stora resurstillgångar och karriärmöjligheter för 

individen inom organisationen. Detta är ett faktum som stöds av en av organisationerna 

i studien, vilken arbetar aktivt med ett talangprogram, där högpresterande medarbetare 

premieras för sina prestationer i organisationen och får även möjlighet till karriär inom 

organisationen. Att premiera och ge talangerna uppmärksamhet och karriärmöjligheter 

tycks således vara viktiga faktorer för en organisation som vill skapa en miljö där 

högpresterare frodas.   
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Talangprogrammet kan även ses som ett verktyg för att få högpresterare att stanna kvar 

inom organisationen. Detta stöds även av Dries och Peperman (2008) som har en teori 

om att en högpresterare tenderar att stanna kvar inom sin organisation. En av 

undersökningsdeltagarna påpekade dock att det är viktigt att inte enbart investera 

samtliga resurser på ett fåtal individer. Organisationen bör, enligt denna, istället 

investera mer resurser på att försöka öka andelen medarbetare med hög prestation än att 

enbart premiera befintliga högpresterare. Detta är en mycket intressant inställning, då 

han arbetar i en så kallad högpresterande organisation, vilken kan antas fokusera på och 

premiera individerna med högst prestation.  

Samspelet mellan organisationen och rekryteringsfirman vid rekrytering   

En lång och god relation mellan rekryteringsföretaget och organisationen var en 

förutsättning, enligt undersökningsdeltagarna, för att lyckas hitta högpresterare till 

organisationen. Detta var något som alla parter var eniga om. För att kunna rekrytera en 

viss typ av personer till organisationen, krävs det att rekryteringskonsulten är väl insatt i 

hur organisationens kultur ser ut, har förståelse för deras syn på prestation samt kunskap 

kring precis vad organisationen vill ha. 

Då rekrytering läggs ut till annan verksamhet är det av vikt att organisationen är tydlig 

och helt klar med vad den vill ha för sorts individer och kompetenser. Det är denna 

information som kommer att guida rekryteringskonsulten i dess arbete att hitta rätt 

person (Kwiatkowski, 2003). I föreliggande studie framkommer det att samarbetet 

mellan organisation och rekryteringsföretag är avgörande för huruvida rekryteringen 

kommer bli lyckad eller ej. Båda parter är mycket tydliga med vikten av att förstå sin 

motpart och för rekryteringskonsulten handlar mycket om att sätta sig in i sin kunds 

organisationskultur och synsätt, vilket kräver mycket arbete och tid.  

Vem som bär ansvaret för att en rekrytering skall bli lyckad är en intressant fråga i detta 

sammanhang. Rekryteringskonsulten säger att ansvaret ligger hos arbetsgivaren och hos 

individen och inte hos den externa rekryteringskonsulten. Detta är ett påstående som 

kan antas bli ifrågasatt av den anställande kunden och i vissa situationer kan det tänkas 

uppkomma vissa meningsskiljaktigheter. Enligt Carless (2007) ligger ansvaret, i själva 

rekryteringssituationen, hos rekryteringskonsulten att ge en ärlig och rättvisande bild av 

det företag och den tjänst som den sökande söker sig till. Dessförinnan kan det antagas 

vara organisationen uppgift att se till att rekryteringskonsulten har fått den information 

som behövs. Samtidigt måste den sökande och den anställande organisationen ha en 

ärlig diskussion vid deras möte. Sammanfattningsvis kan sägas, efter tolkning av 

resultatet och litteraturen, att det är ett samarbete mellan alla inblandade parter som 

måste fungera för att rekryteringen skall bli lyckad. 

Studiens begränsningar  

Studiens omfattning kan ses som en brist, då resultatet enbart grundar sig på fem 

intervjuer. Viss variation i svaren har dock uppkommit, vilket kan ses som en styrka.  

Viktigt att framhålla är att all insamlad data kommer från undersökningsdeltagarna och 

inte från organisationen i sig. Vidare kan undersökningsdeltagarna ses som 

representanter för sin organisation, men det är de själva som har medverkat och uttalat 

sig utifrån sin egen ståndpunkt. De medverkande organisationerna liknar även varandra 

i avseende på att alla arbetade med och sålde konsumentvaror för dagligt bruk, vilket 

troligtvis påverkar resultatet i den bemärkelsen att variationen i svaren minskar. 
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Då följande studie görs utifrån ett specifikt företag och dess kunder blir den i högsta 

grad företagsstyrd och det leder till att resultaten i studien blir orienterade där efter. 

Detta avgränsar studien markant och har betydelse för studiens vetenskapliga värde 

(Langemar, 2008). Ytterligare en viktig aspekt är att studiens urval gjordes tillsammans 

med två utav rekryteringskonsulter på rekryteringsfirman och inte enbart utav 

författaren till studien. Detta urvalsförfarande kan ha påverkat studiens resultat och 

validitet på ett negativt sätt och detta gäller framförallt då risken finns att de valde ut 

personer som de har en god relation till. Detta kan leda till att svaren på frågorna blir 

vinklade och inte helt opartiska.  

Förslag till vidare forskning  

Undersökningsdeltagarna var relativt jämnt fördelade mellan män och kvinnor och då 

antalet var fem, resulterade det i att tre män och två kvinnor blev intervjuade. De två 

högpresterarna var båda män och det skulle vara intressant att genomföra studien på 

liknande sätt, men med två högpresterande kvinnor istället och se om det skulle bli 

någon skillnad i resultatet. Ytterligare områden som skulle vara av intresse att 

undersöka är vad som egentligen motiverar en högpresterare, och om det finns skillnad 

på högpresterare i privat och offentlig sektor. Vidare skulle vara intressant att undersöka 

förhållandet mellan högpresterare och utbrändhet. 

Sammanfattningsvis visar resultatet i studien att synen på prestation avgör vem som är 

en högpresterare. Det framkom även att prestation är anpassat efter individens egen 

förmåga, vilket leder till att hög prestation därmed blir individ- och situationsanpassat. 

Resultatet visar emellertid på att vissa faktorer kan anses vara gemensamma och 

utmärkande för högpresterare och för att öka chansen att hitta en högpresterare bör man 

som rekryteringsansvarig leta i så kallade högpresterande organisationer, samt efter 

individen med vissa personlighetsegenskaper.  
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Bilaga  

 

Intervjuguide 

Vad vill jag åt? 

Skapa en förståelse för, genom kvalitativa intervjuer, vad som kännetecknar en högpresterare och vad 

man bör tänka på vid en rekrytering av dessa. 

För att besvara detta behöver jag titta på:  

Hur ser bilden av prestation ut hos: rekryteringsföretag – kund – högpresterare, och hur får man 

denna att bli gemensam – kvalitetssäkring av rekryteringsprocessen? 

Vad har en högpresterare för inställning till arbete? Och vad driver denna? 

Hur arbetar företaget för att få högpresterarna att stanna kvar?  

Vad söker företaget efter specifikt? Vilka strategier använder ni er av? 

 

Bakgrundsfrågor: 

Hur länge har du arbetet inom företaget som du arbetar i nu? 

Hur lång erfarenhet har du av ditt yrke?  

Position inom företaget? 

Till alla: 

Vad betyder ordet prestation för dig?  

Hur vill du beskriva arbetsprestation? Vad menar du med högprestation/ när skattar du att man har 

gjort ett bra jobb? 

Hur kan man mäta arbetsprestation i praktiken? Hur mäts/utvärderas arbetsprestation på din 

arbetsplats? Hur gör ni i en rekryteringssituation?  

Hur går ni tillväga för att utvärdera ett genomfört arbete? Var i läggs fokus? 

 

Till rekryteringsföretaget: 

Hur gör ni för att förutsäga en kommande arbetsprestation? Var i läggs fokus? 

Vad anser du att en organisation bör bidra med för att en person ska kunna utföra sitt arbete på en hög 

nivå? Undersöker ni detta? Hur gör ni för att undersöka detta? 

I en rekryteringssituation, hur gör ni för att få er bild av vilken typ av person som behövs, till exempel 

en högpresterare, att stämma överrens med kundens bild? Vilka delar skulle du säga är gemensamma? 

Vilka delar brukar skilja sig? Hur kommer ni överrens?  

Hur gör ni för att hitta högpresterande personer? Vilka egenskaper tror du är viktigast att leta efter? 

Vad söker ni specifikt efter? Vad använder ni för typ av strategier?  
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Till högpresteraren: 

Vilken typ av arbeten söker du dig till? Varför dessa? 

Hur ser du på ditt arbete idag? 

Vad betyder ditt arbete för dig?  

Känner du att du har möjlighet att utvecklas i din nuvarande tjänst? Vad betyder det 

(utvecklingsmöjligheten) för dig? 

Vad anser du behövs för att du ska kunna göra ett bra jobb?  

Vad är det som driver dig i ditt arbete? 

Vilka krav ställer organisationen på din arbetsprestation? Hur förmedlas dessa? Stämmer deras bild av 

prestation överrens med din bild? Vad är gemensamt? Vad skiljer sig?  

 

Till kunden/företaget: 

Vilka typer av personer söker sig till ert företag? Varför tror du att det är så?  

Hur gör ni för att hitta de personer som ni vill ha till ert företag? Vilka egenskaper tror du är viktigast 

att leta efter? Vad söker ni specifikt efter? Vad tror du skiljer sig från andra företag? 

Hur gör ni för att få personer som ni vill ha med i er organisation att stanna kvar inom företaget? Hur 

kom ni fram till vilket sätt ni skulle använda? 

Hur gör ni för att få er bild av vilken typ av person som ni söker, till exempel en högpresterare, att 

stämma överrens med rekryteringsföretagets bild? Vilka delar skulle du säga är gemensamma? Vilka 

delar brukar skilja sig? Vid delade meningar, hur gör ni då? 

Hur gör ni, rent praktiskt, för att skapa förutsättningar för att er personal ska kunna göra ett bra jobb? 

 

Något ytterligare som du vill tillägga? 

 

 

 

 

 


