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HUR SER CHEFSREKRYTERARE PÅ LEDARSKAP? 
 

Emma Tell 
 

Ledarskap är ett ämne som fascinerar många och det finns omfattande 
forskning på området. Det finns flera olika teorier och modeller inom 
ledarskap och för en chefsrekryterare kan valet av dessa påverka 
framtiden för många människor. Syftet med undersökningen var 
därför att genom kvalitativ metod beskriva vad en ledare är för 
chefsrekryterare. Insamlingsmetoden bestod av halvstrukturerade 
intervjuer med fem chefsrekryterare. Intervjuerna tolkades utifrån 
riktlinjer för tematisk analys. Resultatet visade att det finns vissa 
generella egenskaper och uppgifter som relateras till ledarskap men 
också att ledarskapet kan behöva vara föränderligt beroende på 
kontexten det befinner sig i. Resultatet får visst stöd från annan 
forskning inom området och kan delvis kopplas till teorierna om 
transformationellt och situationsanpassat ledarskap samt till 
contingency modellen. Resultaten visade även på kopplingar till 
begåvnings- och intelligensteorier. 

 
 
Precis som det finns trender i modevärlden så har det under åren gått trender inom ledarskap.  
Vissa anser kanske att en ledare är någon som kan peka med hela handen och få människor att 
lyda direkta order (Myers, David G, 2002). Andras syn på ledare är att det är en person som 
lyckas motivera sina medarbetare till att överträffa sig själva och att få dem att jobba mot en 
gemensam vision (Keegan & Fartog 2004). Olika människor har skilda idéer om vad och hur 
en ledare egentligen är. Detta går inte minst se inom de olika ledarskapsteorier som vuxit fram 
under åren. Några av de mer kända är contingency modellen, situationsanpassat ledarskap och 
transformationellt ledarskap . 
 
Fiedler’s contingency modell menar att det finns olika typer av ledare och att dessa i sin tur är 
bäst lämpade för olika typer av omständigheter. Fiedler skiljer på ledare som är mer 
fokuserade på att ha bra personliga relationer till sina medarbetare (relationsorienterade) och 
på ledare vars främsta mål är att klara av arbetsuppgiften (uppgiftsorienterade) (Forsyth, 
1999). Hur väl dessa personer kommer att fungera i sin roll som ledare beror på graden av 
kontroll de har över situationen. Om ledaren antingen har mycket stark eller mycket svag 
kontroll över situationen så lämpar sig den uppgiftsorienterade ledarstilen bäst medan den 
relationsorienterade passar bäst i situationer som ligger någonstans i mitten (Ayman, 1995). 
Fiedlers teori har bla fått stöd i en studie av Faraj (Faraj, Sims & Yun 2005) om ledare inom 
trauma team i sjukvården. Denna visade att i akuta situationer med oerfaren personal så var 
den uppgiftsorienterade ledaren mest effektiv, dvs. situationer med mycket låg kontroll. 
 
Situationsanpassat ledarskap innebär, precis som contingency modellen, att olika ledarstilar 
passar i olika situationer. Här menar man dock att ledarstilen ska styras av individens 
kompetens och engagemang och inte lika mycket av de yttre omständigheterna som är fallet 
med contingency modellen. Det finns fyra olika nivåer av kompetens och engagemang (låg 
kompetens/högt engagemang, låg till viss kompetens/lågt engagemang, måttlig till hög 
kompetens/varierande engagemang och hög kompetens/högt engagemang). Ledarstilen 
(instruerande, coachande, stödjande eller delegerande) ska sedan matchas mot vilken av dessa 
grupper som medarbetaren tillhör (Hersey, Blanchard & Johnson 2008). Genom att anpassa 
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ledarstilen efter individens kompetens och engagemang ska man hitta det bästa ledarskapet i 
varje situation. 
 
Det transformationella ledarskapet är, till skillnad från contingency modellen och det 
situationsanpassade ledarskapet, inte kopplat till olika typer av situationer. Bryman 
inkluderade det transformationella ledarskapet i något han kallade för ”de nya 
ledarskapsstilarna”. Dessa skiljer sig från de teorier som lägger fokus på särskilda 
ledaregenskaper eller beteenden och även från teorier som har ett contingency perspektiv, dvs 
länkar ledarskapsstil till en särskild situation (Keegan et al, 2004). Den transformationelle 
ledaren är en person som får sina medarbetare att dela en gemensam vision och att engagera 
sig i att fullfölja denna. Dessa ledare uppmärksammar samt stimulerar individen intellektuellt 
och får denne att utvecklas till sin fulla potential (Keegan et al, 2004). I en studie av Bass, 
forskaren som utvecklade teorin, beskrevs transformationella ledare ofta som rättvisa, 
uppmuntrande, stöttande, erkännande och öppna. Ledaren ger individerna handlingskraft och 
möjlighet till utveckling (Bass, 1995).   
 
Vilken av dessa teorier, eller av de många andra som finns, har då rätt i sin syn på ledare? Det 
finns förmodligen inget svar på denna fråga utan beror på vilken teori man är anhängare av. 
Det finns dock personer för vilka denna fråga är av yttersta vikt, de individer vars uppgift det 
är att hitta nya ledare, d v s chefsrekryterarna. En chefsrekryterare måste i sin bedömning av 
en kandidat skapa sig en uppfattning om hur god ledare en individ är, eller har potential att 
bli. För att göra denna bedömning kan chefrekryterarna bl. a utgå ifrån olika metoder och 
hålla intervjuer. Rekryteraren kan även låta personen genomgå personlighets och 
intelligenstest. 
 
Personlighetstest kan variera till innehåll och det beror på vilken personlighetsteori man 
baserar dem på. Olika personlighetsteorier har olika åsikter om vad som utgör människans 
personlighet. En personlighetsteori som fått stor uppmärksamhet är ”The Big Five”. Den utgår 
ifrån fem grundläggande dimensioner som vuxit fram genom omfattande forskning och som 
fått medhåll från många personlighetsforskare (Prien, 1992). Dessa dimensioner är 
utåtvändhet, emotionell stabilitet, social kompetens (”sociabilty” fritt översatt), pålitlighet och 
öppenhet för nya erfarenheter (Friedman et al, 2003). Oavsett vilken teori eller metod 
rekryteraren använder i sitt urval bör den dock vara försiktig i sina bedömningar. Det finns 
många argument som talar emot detta sätt att genom ett test mäta personlighet. Exempelvis så 
är det inte självklart att det sätt på vilket personen svara i testet speglar det verkliga beteende 
eller att de dimensioner som testet mäter verkligen kan fånga en individs personlighet 
(Danielsson, 2003). 
 
Inte heller intelligenstest är ett problemfritt område då man även här har olika teorier om vad 
intelligens faktiskt är. Olika teoretiska bakgrund ger underlag för olika typer av tester. Precis 
som i personlighetsområdet så finns det dock vissa teorier som utsatts för omfattande 
forskning och vunnit stora framgångar. Rent generellt är det många som anser att intelligens 
är förmåga att lösa problem, tillägna sig kunskap, föra abstrakta resonemang och att anpassa 
sig till omgivningen (Prien, 1992). Två specifika intelligensteorier är de av Thurstone och 
Spearman. Thurstone menade att det fanns olika slags begåvningar, närmare bestämt sju. 
Spearman däremot menade att det bara fanns en grundläggande begåvningsfaktor, g-faktorn 
(Prien, 1992).  
 
Den övergripande bilden är alltså att det finns en mängd teorier som beskriver vad en ledare 
är och även lika många sätt att testa och utvärdera det på. Som konstaterades i början av 
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inledningen; olika människor har olika idéer om vad en ledare är. Vem som blir vald till 
ledare, till chef, är därmed i slutändan upp till den som tillsätter tjänsten. I många fall är det 
just en chefsrekryterare som gör detta. Eftersom sådana viktiga beslut fattas av 
chefsrekryterare så är det intressant att beskriva deras syn på vad en ledare är. 
Frågeställningen i denna studie är därför: vad anser chefsrekryterare att en ledare är? En 
underordnad frågeställning är att beskriva hur de bedömer ledarskap i rekryteringsprocessen.  

 
Metod 

 
Studien var deskriptiv och hade som syfte att beskriva hur chefsrekryterare ser på ledarskap. 
Utifrån min frågeställning skapade jag en intervjuguide men jag hade även följdfrågor som 
inte var planerade, intervjuerna var alltså halvstrukturerade. Mitt val av analysmetod var en 
tematisk analys. Eftersom jag arbetade utifrån både färdiga teman (frågor) samt spontana 
följdfrågor så går det inte att strikt kalla det för induktiv eller deduktiv tematisk analys. Vissa 
teman fanns alltså redan via de bestämda frågorna medan andra skapades baserat på svaren 
från intervjupersonerna. Jag kommer därför enbart att kalla analysmetoden för en tematisk 
analys. 
 
Deltagare 

 

Jag använde mig av tillgänglighetsurval för at hitta chefsrekryterare. Jag kontaktade personer 
som jag känner i rekryteringsbranschen och bad dessa att rekommendera möjliga 
undersökningsdeltagare. Jag kontaktade sedan fem personer och alla som tillfrågades ställde 
upp på intervjuer. Nedan följer beskrivningar av intervjudeltagarna: 
 

• Ip1 är en 33-årig man med 6-7 års erfarenhet av chefrekrytering. Han var en av 
grundarna till företaget som han jobbar på och arbetar aktivt med chefsrekrytering 
idag. Han är utbildad personalvetare med inriktning pedagogik samt har en examen i 
ekonomi med inriktning mot organisation och ledning.  

• Ip2 är en 35-årig kvinna som har jobbat med chefsrekrytering i ett år. Hon har en 
bakgrund som management konsult samt har jobbat många år som chef för rekryterare. 
Hon är utbildad i pedagogik och psykologi.  

• Ip 3 är en 42 årig man som är utbildad inom ekonomi och psykologi. Han har 10 års 
erfarenhet inom chefsrekrytering. 

• Ip 4 är en 64 årig man som är utbildad marknadsekonom. Han har mestadels jobbat 
med reklam som vd och projektledare. Han har varit chefsrekryterare i ca 5 år.  

• Ip 5 är en 33-årig kvinna som är utbildad jurist och har jobbat med chefsrekrytering i 
ca 8 år. 

 
Datainsamlingsmetod 

 

Data samlades in genom enskilda intervjuer med undersökningsdeltagarna. Grunden för 
intervjuerna var en intervjuguide med frågor (se bilaga) men utöver dessa ställdes även 
spontana följdfrågor utifrån personernas svar. Intervjuerna var alltså halvstrukturerade med 
öppna svar.  
 
Procedur 

 

Jag kontaktade intervjupersonerna per telefon och presenterade kort studien samt bestämde tid 
för intervjun. Jag förklarade att det gällde en C-uppsats och att ämnet var chefsrekrytering och 
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ledarskap. Intervjuerna skedde på intervjupersonernas arbetsplatser där vi hade tillgång till 
ostörda rum. Intervjuerna tog ca 30 minuter vardera. De spelades in och transkriberades 
därefter. 
 

Etik 
 

Deltagarna informerades om syftet med studien samt om att intervjun var totalt frivillig och 
att de kunde avbryta om de ville. Jag förklarade även att intervjun skulle spelas in och att det 
endast var jag som skulle höra inspelningarna. Slutligen informerades de om att jag skrivit 
under en sekretessförbindelse med universitetet. Allt detta fick intervjupersonerna veta under 
det första telefonsamtalet så att de redan där skulle kunna avgöra om de ville medverka. 
 

Analys 

 

I analysen av transkriberingarna utgick jag ifrån instruktionerna för induktiv tematisk analys 
(Langemar, 2006). Jag läste först transkriberingarna tre gånger vardera. Sedan gick jag 
igenom utskrifterna och markerade text som var relevant för frågeställningen. För att hela 
tiden påminna mig om frågeställningen hade jag den nedskriven på ett papper framför mig. 
Utifrån de markerade textavsnitten skapade jag olika teman. Dessa teman var både sådana 
som uppkommit som en följd av frågor i intervjuguiden men också teman som jag inte hade 
förutsett och som jag fann i mina intervjudata. 
 
I nästa steg tog jag varje tema för sig självt och gick igenom texterna. Jag sorterade in de 
textavsnitt som passade under respektive tema. På samma sätt gjorde jag med varje tema tills 
allt material som var relevant för frågeställningen var strukturerat. Slutligen försökte jag få en 
översikt av vad varje tema innehöll för att på så sätt kunna göra en sammanfattande 
beskrivning. Jag valde textstycken ur transkriberingarna som jag ansåg exemplifierade och 
tydliggjorde mina teman. 
 
I min studie fann jag fem olika teman. Dessa var ledarens uppgift, generella egenskaper hos 
ledaren, egenskaper hos ledare relaterade till situation och organisationsnivå, dåligt ledarskap 
och bedömningen av ledarskap. 
 

Resultat 
 

Ledarens uppgift 

 
Ledarskapet innehåller vissa uppgifter som är karakteriserande för ledarens arbete. En av 
dessa är att ledaren måste skapa förståelse hos de personer den har ansvar för. Det innebär att 
försöka få personen att förstå sin roll, sina arbetsuppgifter, hur man ska bete sig och allt annat 
som hör jobbet till. Personerna ska hjälpas till att se sammanhanget i sitt arbete, att se en 
större bild men även ges hjälp med konkreta problem som kan uppstå i arbetet. 
 

”… du måste kunna ledsaga dom du leder. Och för mig handlar det mycket om att alla 
individer har ju en egen förmåga att leda sig själva, men har man en uppgift och inte 
riktigt vet hur man ska agera då är ledarskap för mig att försöka ledsaga dessa personer 
till att lösa sina problem. Så att egentligen ledarskap handlar egentligen om att få andra 
människor att förstå” 
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Det är även ledarens uppgift att förmedla till medarbetarna vad som är rätt och fel i en 
organisation. Ledaren måste genom sitt agerande vara en förebild för hur andra i 
organisationen ska arbeta och bete sig. Vad ledaren gör är normskapande i en organisation 
och därför ska dennes beteende spegla det önskade beteendet. Det är viktigt att en ledare 
förstår vilka konsekvenser som dens agerande får i organisationen. 
 

” …du är Fyren. Alltså en fyr finns ju till ute i skärgården för att vi ska veta om vi är på 
rätt kurs eller om vi är på fel kurs. Och det handlar om alltifrån att passa tider, svara i 
telefon, koppla om din telefon, svara på mail i tid. När skickar du tillbaka mailen? För 
skickar du tillbaka mailen kl 10 på kvällen som chef, det sänder ut fel signaler. Det gör 
inte det om man jobbar på McKinsey för då sänder du ut rätt signaler. Men om du 
jobbar i ett vanligt svenskt aktiebolag så sänder du ju ut fel signaler. Du måste förstå 
vad ditt agerande får för konsekvenser” 

 
Utöver att förmedla beteenden och agera förebild så ska ledaren också ta initiativ och visa åt 
vilket håll företaget ska och få med sig medarbetarna i den riktningen. Medarbetarna ska 
arbeta enhetligt och sträva mot samma mål. För att göra detta måste ledaren förvalta och 
bygga upp ett förtroendekapital från sina medarbetare. Förtroendet är viktigt för att gruppen 
ska vilja följa den väg som ledaren pekat ut. Det räcker idag inte för en ledare att enbart peka 
ut riktningen utan medarbetarna måste också motiveras att följa den vägen. 
 
Ledaren ska skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna prestera och leverera bra 
resultat. Detta innebär att en ledare ska ha tid för sina medarbetare och finnas tillgänglig. 
Ledaren ska också kunna stötta sin personal och skydda den från andra personer på företaget 
när detta behövs. Den ska kunna gå in mellan någon av sina medarbetare och en annan person 
och i princip ta över ansvaret för en inträffad händelse samt att lösa den. Vidare ska ledaren 
kunna coacha sin personal på individnivå. I detta ingår att ge konstruktiv och tydlig feedback, 
både positiv och negativ. En ledare ska ge kritik så att medarbetaren förstår vad som förväntas 
av den. 
 
En ledare bör också kunna klara av att pendla mellan uppgifter på olika nivåer i 
organisationen. Ledaren ska kunna vara nere på detaljnivå för att sedan snabbt flytta sig upp 
till ett mer abstrakt och övergripande synsätt.  
 
Det kan också vara ledarens ansvar att identifiera potentiella nya ledare så att företaget kan 
uppmärksamma, och satsa på, dessa individer. Ledaren ska få andra att stå i rampljuset och 
hjälpa sina medarbetare att växa och prestera bra. Det är generellt mycket viktigt att ledaren 
kan motivera personalen. 
 
Slutligen är det ledarens uppgift att fatta beslut som ska föra organisationen framåt. Ledaren 
har ansvaret att ta beslut som gör att företaget går åt rätt håll med framgång.  Det är ledarens 
uppgift att leverera resultat. 
 
Generellasegenskaper hos ledaren 

 

Vissa egenskaper anses vara grundläggande personlighetsdrag hos ledare. Dessa egenskaper 
är oberoende av organisation eller situation och är generella drag som anses finnas hos ledare.  
 
Några viktiga egenskaper är humor, lyhördhet, empati, god kommunikativ förmåga samt att 
ha självförtroende och viljan att vara ledare. Ledaren ska även ha självinsikt och vara 
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medveten om sina egna brister och hur den kan hantera dessa. Den ska kunna erkänna sina fel 
och vara öppen och ödmjuk inför sina medarbetare. Om ledaren har insikt i sina egna brister 
kan den även ha mer förståelse för sina medarbetares. Ledaren är också tillitsfull mot sina 
kollegor och inser att den inte behöver göra allt själv. Dock är det också viktigt att ledaren har 
integritet. Ledaren måste kunna bjuda på sig själv men samtidigt behålla en viss distans till 
sina medarbetare. 
 

”Integritet oavsett är en viktig parameter. Och det säger 85 års forskning om du tittar på 
metastudier som vi använder oss av med Europa, eller forskning på 32000 medarbetare i 
512 yrken.”.  

 

Ledaren ska också vara konsekvent i sina beslut och på så sätt få förtroende från 
medarbetarna. På detta sätt säkrar ledaren också att alla arbetar åt samma håll i företaget. 
 

En ledare är också någon som är modig och envis. Det handlar ofta om modet att ta tag i de 
små sakerna som att säga till en medarbetare eller kund om att något inte fungerar. Det 
innebär också att ha modet att våga gå sin egen väg, att hantera svåra eller obekväma 
situationer och att våga göra saker som kanske inte kommer att tas emot väl av andra.  
 

”En ledare måste också ha mod. Det handlar ofta om modet att ta tag i de små sakerna 
som att säga till en medarbetare eller kund om att något inte fungerar. Det handlar också 
om att ha modet att verkligen agera som ledare. Med detta menas att våga ta beslut och 
att våga säga åt människor vad de ska göra.” 
 
”… ibland bara att våga sätta ner foten och säga ok, jag hör vad ni säger men nu gör vi 
såhär” 

 

Vidare är motivation en viktig ledaregenskap. Ledaren ska kunna motivera och verka via sina 
medarbetare genom att få dessa att prestera. Det är dock också viktigt att ledaren själv känner 
motivation inför sin uppgift och det måste finnas en motivation och ett intresse för att vara 
chef. Till viss del kan exhibitionistiska och självhävdelsedrag vara bra eftersom detta ger 
ledaren drivkraft att prestera.  
 

”…motivation, det är grymt viktigt. Alltså du kan ha hög integritet och du kan ha högt 
på g-faktorn men har du inte motivation så kommer inget att hända ändå.” 

 

Att vara strukturerad är också en egenskap hos ledare. Ibland är vissa personer bra ledare för 
at de kan planera och strukturera upp ett bra arbetssätt och därmed hinner med och kommer 
ihåg alla de uppgifter som tillhör deras roll. 
 
Slutligen så verkar den allmänna åsikten vara att de egenskaper som gör en ledare till viss del 
är medfödda men också går att tränas upp. Ledaregenskaperna kommer ur en blandning av arv 
och miljö. Det verkar dock inte gå att göra en ledare av vilken person som helst utan det ska 
finnas vissa förutsättningar med från grunden som kan utvecklas. 
 

”Jag tror att ett ledarskap det har du… du har mycket utav det med dig redan från 
början. Alltså jag tror att man kan träna sig up till en viss nivå men du kan ju inte träna 
dig hela vägen” 
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Ledarskap relaterat till situation och organisationsnivå 

 
De grundläggande egenskaper som presenterades i det föregående temat ansåg 
intervjupersonerna vara viktiga för alla ledare, oavsett nivå och organisation. Utöver dessa 
finns det även egenskaper och uppgifter som är särskilt relaterade till vilken situation 
organisationen är i samt vilken nivå inom organisationen ledaren befinner sig på. Hur en 
ledare är anses alltså vara något som är relativt till vilken typ av uppgift som ska utföras. 
 
Vissa av dessa egenskaper kan inte läras ut och anses vara medfödda till stor del. Det handlar 
om en grundläggande generell kompetens, ”g” vilken bland annat innefattar förmågan att 
hantera komplexitet, finna lösningar på helt nya problem och att agera i situationer när allt är 
nytt och det inte finns en regelbok att leta lösningar i. Till denna förmåga hör det också att 
kunna ta till sig och behandla stora mängder information. 
 

” Sen jobbar vi ju här med en metodik som syftar just till att fastställa olika individers 
förmåga att hantera komplexitet, till väldigt stor del.” 
 
”Generell begåvning, g-faktorn, en del utav IQn. Eh, och den är ärftlig. Den är en viktig 
parameter till vad du ska göra. G-faktorn säger inte hur smart du är eller hur bra du 
kommer lyckas men den säger… när du inte vet vad du ska göra, hur snabbt tar du dig 
vidare? Det är det den säger. Och det är viktigt för det finns ingen tydlig plan, det här är 
steg ett det här är steg två, steg tre i ledarskap utan du kommer få improvisera och då är 
det viktigt att man har högt på generell begåvning.” 

 
Dessa är de viktigaste egenskaperna hos en ledare som ska verka på en hög nivå där det är 
mycket komplexitet och det krävs ett innovativt tänkande. På denna nivå är det också viktigt 
att ledaren kan vara beslutsam samt har god kommunikativ förmåga för att kunna informera 
organisationen. Ledarskapet på högre nivå är också mer abstrakt medan, längre ner, är det 
konkretare och mer ”hands-on”.  Detta kräver då olika saker av ledarna på respektive nivåer, 
dvs. olika personer passar för ledarroller på olika nivåer. Ledaren ska ha en roll på en nivå 
som passar dens kognitiva förmåga.  
 

”Dom två rollerna kräver helt olika saker och det är inte säkert att fabrikschefen 
uppfattas som en ledare om han skulle vara arbetsledare. Det är liksom, han skulle 
förmodligen vara alldeles för flummig för dom. På samma sätt är det om han som är 
arbetsledare skulle bli chef för hela fabriken.” 
 
”Så g-faktorn är viktig, du kommer inte att kunna få ett bra chefsjobb där det krävs stora 
förändringar om du ligger för lågt på g-faktorn. Det går inte.” 

 

Ledaren har också olika roller beroende på var i organisationen som den befinner sig. Det 
finns den informella ledaren som leder utan formell makt. Denna person är någon som 
medarbetarna spontant följer och låter sig ledas av, oberoende av dennes roll i organisationen. 
Den formella ledaren är en person på en person som har formell makt i och med sin roll i 
organisationen.  
 

Ledarskapet beror också på vilken typ av organisation som ledaren befinner sig i. Vissa ledare 
passar bäst i en organisation med motgångar medan andra hanterar medgångar bättre. Är det 
ett företag som är under ständig förändring och utveckling så krävs högre nivåer av förmåga 
att hantera komplexitet vilket man kan jämställa med krav på en högre generell intelligens.  
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”Ska jag ha, letar jag efter en vd som skall, ehm, växa organiskt med 20% per år, eh, 
han eller hon kanske ska internationalisera det här bolaget så då kommer jag per 
automatik leta efter nån som ligger högt på g-faktorn för att annars så kommer han eller 
hon inte fixa det för det kommer vara för mycket nyheter som den här personen ställs 
inför.” 
 
”Och det är ju olika situationer då, olika perioder som man är ledare och får betyg i sitt 
ledarskap. Och bara för att man är en bra ledare i den situationen så är det inte säkert att 
man klarar av nästa situation. Jag tror att det är ett fel man ofta gör att man tror att bara 
för att en person har varit en bra ledare i en situation så klara man av alla situationer” 

 
Vidare så finns det också vissa uppgifter som kan variera beroende på vilken situation som 
organisationen befinner sig i. En person som är ledare på ett företag som det inte går bra för 
måste ta svåra beslut om att göra ekonomiska nedskärningar och säga upp personal. Den 
ledarens uppgift är att göra det som är bäst för företaget vilket kan innebära att behöva gå rakt 
emot medarbetarnas vilja och ”köra över” människor. För en ledare i ett tillväxtföretag är det 
viktigt att ledaren kan entusiasmera personalen och få med dem i den färdriktning som 
ledaren vill att företaget ska ta.  
 

”Det finns ju de som är väldigt duktiga i medgång och totalt hopplösa i motgång, och 
vice versa. Det finns ju dom som är oerhört duktiga på att ta beslut och se nödvändiga 
nedskärningar men när det handlar om att expandera då är de inte alls lika… då måste 
man vara mer visionär, mer entusiasmerande.” 

 
Uppgifterna kan också variera beroende på vilken nivå och för hur stor grupp människor som 
en person är ledare. På vissa mellanchefsnivåer så är grupperna för små för att ha en ledare 
som enbart ”leder”. Denna måste då även vara en del av den dagliga produktionen och utföra 
dessa uppgifter utöver att leda teamet.  
 

Slutligen skiljer sig vissa egenskaper åt mellan etablerade ledare samt ledare som är på väg 
upp i karriären. En chef som är på väg upp visar stark motivation samt ett brinnande intresse 
för att vara ledare. De ledare som redan har nått en viss position utmärker sig genom att vara 
politiskt korrekta, ha hög integritet, vara strukturerade och envisa. 
 

Dåligt ledarskap 

 

Det dåliga ledarskapet handlar dels om ledare som har en chefsposition men som egentligen 
inte har förtjänat den. En ledare som är förtjänt av att vara ledare är någon som har arbetat 
hårt för att komma dit och har kompetensen som krävs för att göra jobbet.  
 

”… ja, jag har svårt för dom som åker i bussfilen. Jag har alltid haft det och jag kommer 
alltid ha det och jag hoppas att jag alltid kommer bibehålla den, den ärligheten. Dom 
som, som inte presterar men dom smilar in sig och är på rätt ställen och finns alltid på 
kick-offer och i organisationen. Pratar med rätt människor, säger rätt saker, äter lunch 
med rätt människor” 

 
En ledare som inte kan lösa problem åt sina anställda och hjälpa dem i olika situationer är inte 
heller bra. Ytterligare tecken på dåligt ledarskap är när personen inte ger de anställda 
uppmärksamhet, håller distans till dem och är ointresserad av dem. Vissa ledare tror att man 
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måste agera efter en särskild roll och i denna ingår att vara upptagen, avskärma sig och inte 
bjuda på sig själva mot medarbetarna. En ledare som inte kan lösa problem eller visa intresse 
skapar frustration hos medarbetarna och är en dålig ledare. 
 
Frustration skapas också av ledare som detaljstyr medarbetarna. Det blir då osäkra och vågar 
inte ta egna initiativ vilket skapar medarbetare som inte vågar ta eget ansvar och därmed inte 
kommer utvecklas. 
 
Dåligt ledarskap är även att inte kunna sprida en positiv anda bland medarbetarna eller att 
skapa rädsla hos dem. Rädsla skulle kunna få människor att följa ledaren men de skulle inte 
uppfatta det som ett riktigt ledarskap. Att styra genom skräckvälde anses vara dåligt 
ledarskap. 
 
En dålig ledare är också någon som inte fattar rätt beslut och därmed driver verksamheten åt 
fel håll. Ledaren kan även sätta företaget i fel riktning genom att vara nyckfull och otydlig och 
på så sätt skapa förvirring bland medarbetarna. Eftersom ledaren inte är konsekvent i sina 
budskap kommer medarbetarna att sträva åt olika håll istället för att gemensamt driva 
företaget framåt. 
 
Bedömningen av ledarskap 

 
I grunden för bedömningen av ledare ligger kravspecifikationen som rekryteraren har skapat 
tillsammans med uppdragsgivaren. Kravspecifikationen kan innehålla information om 
företaget som personen ska verka i, krav på tidigare erfarenhet eller att personen ska ha vissa 
egenskaper etc. Beroende på vilken typ av organisation det är och vilken situation som den 
befinner sig i så kommer det att ställas olika krav på ledaren. Det är mot denna mall som 
kandidaterna kommer att jämföras och man söker efter den person som bäst motsvarar kraven 
som är uppsatta.  
 
Bedömningen av ledarskap sker utifrån en blandning av olika metodiker samt baserat på 
kravspecifikationen från kunden. Man granskar CVn för att se att personen har rätt erfarenhet 
för jobbet. Personen bedöms också utifrån tester/intervjuer som är baserade på den specifika 
metodiken som chefsrekryteraren arbetar med, det kan handla om att försöka fastställa 
förmåga att hantera komplexitet eller personlighetsdrag utifrån ”The Big Five”. Slutligen 
granskar man ibland den ”mörka sidan” hos personen, dvs de dåliga sidor personen kan 
komma att visa i stressade situationer. I slutfasen av rekryteringen kan ett antal kandidater få 
träffa uppdragsgivaren för att se om personkemin stämmer. 
 

”Så där gör jag en grundlig intervju där jag har format frågorna innan, ungefär som du 
har gjort nu. Det tar nog en och en halv timma och då jag kanske berättar om bolaget i 
10 minuter. Sen efter det så går vi vidare med tester och då gör jag både 
personlighetstester, begåvning och ofta också den mörka sidan. När jag tittar på chefer 
tar jag alltid den mörka sidan. Där finns det tester på dom deskriptiva skalorna, dvs ”vad 
händer med dig när du bli pressad?” 

 
I bedömningen av ledarskap går det också att använda sin egen erfarenhet för att identifiera 
vilken stil eller typ av ledare som personen tillhör. Erfarenheten används dock ofta i 
kombination med en särskild teori eller metodik och ligger inte ensam till grund för 
bedömningen av kandidaten.  
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Diskussion 
 
Syftet med studien var att beskriva vad chefsrekryterare anser att en ledare är och, dock 
underordnat, hur de bedömer detta under rekryteringsprocessen. Jag kommer i följande avsnitt 
använda teorier och studier inom ledarskapsområdet för att diskutera de teman jag fann. 
Diskussionen kommer även ha med mina egna reflektioner kring studien. 
 
De teman som utgör resultaten är, som förklarades i metoden, en blandning av teman från 
intervjuguiden samt teman som framkommit i intervjuerna. Dock är jag medveten om att jag 
har en egen förförståelse av ämnet och det är möjligt att en annan person hade funnit andra 
teman. Mot bakgrund av detta anser jag att det kan vara intressant att diskutera min egen 
förförståelse och hur den förhåller sig till resultatet.  
 
Mina personliga förväntningar kring vad som skulle komma fram i studien har till viss del 
stämt. Flera av de egenskaper och beteenden som intervjupersonerna tyckte var viktiga för en 
ledare stämmer överens med min egen förförståelse; tex integritet, förmågan att vara 
konsekvent samt att leda genom en gemensam vision. Jag hade dock inte väntat mig att 
intervjupersonerna skulle ha en så föränderliga bild av hur en ledare ska vara. I min egen 
förförståelse hade jag en relativt konkret bild över vissa egenskaper och beteenden som en 
ledare ska ha, och dessa var väldigt lika den transformationella ledaren. Även om det 
transformationella ledarskapet genomgående, och oberoende av ledarskapssituation, verkade 
vara en populär ledarstil hos intervjupersonerna (läs nedan) så ansåg nästan alla 
intervjupersoner att ”hur ledaren ska vara” är oupplösligt sammanbundet men kontexten i 
vilket den ska leda. Detta kan kopplas både till contingency modellen och till det 
situationsanpassade ledarskapet. 
 
Intervjupersonerna beskrev att ledarens främsta uppgifter var att ledsaga medarbetarna, skapa 
sammanhang för dem och att agera förebild för hur personer i organisationen ska vara och vad 
de ska arbeta för att uppnå. Det är en ledare som uppmärksammar varje person och försöker få 
den att utvecklas. Det här ger en bild av en ledare som liknar den transformationella ledaren. 
Som beskrevs i inledningen, så är denne person någon som leder sina medarbetare genom 
visioner. Denna ledare ser till det individuella behovet hos varje person och försöker få denna 
att uppnå sin fulla potential (Keegan et al, 2004). I temat om dåligt ledarskap nämndes en 
ledare som inte ger de anställda uppmärksamhet, håller distans till dem och är ointresserad av 
dem vilket är motsatserna till hur en transformationell ledare beter sig. Det ansågs alltså att 
egenskaper och beteenden som återfinns hos den transformationella ledaren är positiva för 
ledarskapet och att avsaknad av vissa av dessa kan ses som dåligt ledarskap. 
 
En viktig egenskap som det kom fram att en ledare ska ha är integritet. Detta får stöd av en 
översikt av 150 studier där integritet visade sig vare den viktigaste egenskapen en ledare 
kunde ha för att få medarbetares respekt och förtroende (Reave, 2005). Intervjupersonerna 
pratade även om motivation som en central ledaregenskap. I temat om ”Generella egenskaper 
hos ledaren” fortsatte alltså kopplingen till det transformationella ledarskapet där integritet, 
samt att kunna motivera och inspirera sin medarbetare, är kärnvärden (Reave, 2005).  
 
Temat ”Ledarskap relaterat till situation och organisationsnivå” visade dock mer på samband 
med contingency modellen samt det situationsanpassade ledarskapet. Detta tema behandlar 
dvs. både vikten av vilken situation som ledarskapet ska fungera i (motgångar, förändring 
mm) men också vilken typ av människor som ska ledas (på hög eller låg nivå i 
organisationen).  Jag anser inte att de exempel som finns i temat är klassiska exempel på 
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contingency eller situationsanpassat ledarskap, så det ska förmodligen inte att dras för starka 
kopplingar till teorierna. Dock kan man säga att det, i intervjupersonernas berättelser, finns 
tankesätt som liknar de i ovan nämnda teorier och det kan därför vara intressant att ta upp i 
diskussionen. 
 
Under tematiseringen av intervjuerna var det inte alltid självklart vad som skulle hamna under 
ledarens uppgift respektive egenskaper. Tex ska en ledare kunna motivera sina medarbetare. 
Förmågan att motivera är en egenskap medan själva handlingen kan ses som en uppgift. Det 
skulle därför möjligen kunna finnas ett alternativt tema som tar hänsyn till nyanserna mellan 
uppgift och egenskap. Jag har dock valt att behålla nuvarande teman eftersom jag anser att det 
finns vissa uppgifter (tex att identifiera nya ledare eller att göra ekonomiska nedskärningar) 
som inte passar att beskriva som egenskaper. 
 
De teman som handlar om grunderna för ledarskap och egenskaper hos ledare som är 
relaterade till en viss nivå, tar beskrivningen av ledare till en mer abstrakt nivå. Här handlar 
det om grundläggande kognitiva egenskaper och inte lika mycket direkt observerbara 
beteenden som i temat med personlighetsegenskaperna. Behovet av kognitiva förmågor i 
ledarskap har fått omfattande stöd av forskning (Green, 2003). Den komplexitet som beskrivs 
i litteraturen handlar om förmågan att kunna kategorisera och utvärdera information samt att 
kunna skapa ramverk för att kunna förstå komplexa situationer (Green, 2003). Detta stämmer 
överens med intervjupersonernas beskrivningar av de kognitiva förmågorna. Vidare verkar det 
finnas en överensstämmelse med att dessa egenskaper skulle vara särskilt viktiga för ledare på 
högre nivå och som har komplicerade uppgifter. Exempelvis visar forskning på att förmågan 
att tänka komplext var nödvändigt för chefer som skulle klara av globala satsningar (Green, 
2003).  
 
I Reaves (2003) översikt identifierades tre egenskaper som ansågs viktigast för en ledares 
framgång. Dessa var integritet, ärlighet och ödmjukhet. I min undersökning beskrevs dåligt 
ledarskap till viss del som att befinna sig på en position som personen inte har förtjänat. 
Ledaren hade kommit dit utan hårt arbete och endast genom att manipulera andra till att tro att 
den passar på denna position. Detta kan tolkas som en svag integritet men även som bristande 
ärlighet mot sin omgivning och att personen har skapat en illusion av sin person och inte visar 
vem den egentligen är. Denna oärlighet kopplas samman med dåligt ledarskap. 
 
Slutligen är det dags för den underordnade frågeställningen, dvs hur chefsrekryterare bedömer 
ledarskap under själva rekryteringsprocessen. Ingen av chefsrekryterarna förlitade sig helt på 
”magkänsla” eller ”personkemi”. Det nämndes att detta spelade in i helhetsbedömningen men 
det fanns även alltid en bedömning som baserade sig på särskilda metoder, teorier och mallar. 
Intervjupersonernas användande av tester och intervjuer för att ge en bild av personlighet och 
kognitiva förmågor är ett vanligt tillvägagångssätt (Prien, 1992 och Danielsson, 2003). Det 
kom även fram att de ansåg att det är viktigt att kunna hantera kognitiv komplexitet och detta 
får, som tidigare beskrivits, stöd från omfattande forskning (Reave, 2005). Vidare tros g-
faktorn vara ett av de bästa sätten att förutspå arbetsprestationer (Prien, 1992).  
 
Metoden kommer att diskuteras utifrån kvalitativa kvalitetsmått, med början i valet av 
undersökningsdeltagare. Att det var ett tillgänglighetsurval anser jag inte har påverkat 
kvalitén på undersökningen då personerna som intervjuades varken kände varandra eller mig. 
Intervjuerna utfördes under förhållanden där deltagaren kunde känna sig bekväma och ostörda 
vilket borde kunna anses som ideala omständigheter. Själva intervjuguiden är utformad för att 
täcka in frågeställningen och ge resultat som besvarar denna. Här är det svårt att säga om den 
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hade kunnat utformas annorlunda och på så sätt gett ett ännu bättre resultat. Frågorna är 
utformade av mig och styrs därför självklart till en del av min egen förförståelse om ledarskap 
och rekrytering. 
 
I fråga om generaliserbarhet av resultatet kan det uteslutas att detta var möjligt att uppnå med 
denna studie, det var inte heller meningen. Det finns med förmodligen många fler relevanta 
aspekter inom detta område som inte har upptäckts här, eftersom studien endast omfattar fem 
deltagare.  
 
Uppsatsen slutfördes ca två och ett halvt år efter det att datainsamlingen utfördes. Det har 
förmodligen kommit nya ledarskapsteorier sedan datainsamlingen vilket skulle kunna ändra 
intervjupersonernas svar. Dock bör det inte påverka relevansen av uppsatsen eftersom jag 
ändå inte menar att mina fynd går att generalisera. Min egen förförståelse har förmodligen 
ändrats de senaste åren och därför kan jag ha dragit slutsatser som inte hade kommit med för 
två och ett halvt år sedan. Det är dock inget som borde vara skadligt för uppsatsen.  
 
Frågeställningen som har styrt denna studie är: vad anser chefsrekryterare att en ledare är? Jag 
anser att resultatet i undersökningen svarar på denna fråga och har en bra överensstämmelse 
mellan frågeställning, undersökning och resultat. När det gäller nyttan med studien så kan 
man nog anse att det är av stort intresse att beskriva hur chefsrekryterare tänker kring 
ledarskap eftersom det är de som ofta ansvarar för tillsättandet av chefer i olika företag och 
organisationer. Deras åsikter om vad en ledare är kan därför komma att ha stor betydelse för 
många människor. 
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Bilaga 

 
 
Bakgrundsfrågor: ålder, utbildning och erfarenhet inom chefrekrytering. 
 
 

1. Vad är ledarskap för dig? 
 

2. Vilka egenskaper anser du utmärker en ledare? 
 

3. Hur beter sig en ledare mot de personer den jobbar med? 
 

4. Vad är en ledares viktigaste uppgifter? 
 

5. I vilka situationer träder en ledare fram extra mycket? 
 

6. Ge exempel på en situation när någon har varit en bra ledare? 
 

7. Är en god ledare bra på att leda i alla sammanhang? 
 

8. Hur ska en ledare inte vara? 
 

9. Hur bedömer du ledarskap under rekryteringsprocessen? 
 

10. Varför just på detta sätt? 
 

11. Använder ni er av ledarskapsteorier i bedömningen eller utgår ni från kundens 
önskemål? 

 
12. Hur viktigt är det att en chef även är en ledare? 

 
13. hur lär man sig att vara en ledare? 

 
14. Hur skulle du beskriva den ultimata ledaren? 

 
 
 


