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Rätt chef på rätt plats 

Hur går rekryteringsprocessen till, vilka riktlinjer följs och vad krävs 
av en chef?  

 
Lotta Larspers och Caroline Palm  

 
Syftet med studien är att undersöka hur rekryteringsprocessen vid anställning av 
chef går till samt vikten av organisatorisk och personlig matchning av chef och 
företag. Författarna är även intresserade av betydelsen av psykologiska kontrakt i 
rekryteringssammanhang. Studien är inriktad mot rekryteringsföretag 
specialiserade på chefsrekrytering som organisationsmässigt skiljer sig så mycket 
som möjligt från varandra för att få en bredare syn. Undersökningen har delats in i 
olika områden som består av rekryteringsprocessen, meriter och personlighet samt 
organisatorisk passform. Studien är utförd genom intervjuer på sju deltagande 
rekryteringsföretag belägna i Mälardalen. Resultatet visar att det avgörande för 
rekryteringsprocessen är kravprofilsmötet där rekryteraren möter företaget som 
ska anställa. Efter en grundläggande kompetens passande uppdraget, är det 
personligheten som avgör vem som får jobbet. 
 
Key words: Leader competencies, Psychological contract, Recruitment match, 
Managers recruitment. 
 

 

Inledning 
 
Varför är det viktigt att få rätt person på rätt plats och vad söker rekryteraren efter i 
huvuddrag? I en meta-analys (Kristof-Brown, Zimmerman & Johnson, 2005) definieras 
lämpligheten för en person och dess arbete som en förening när personkaraktären och 
arbetsplatsen är välmatchade. Analysen visar att det används en mängd olika mätverktyg när 
lämpligheten ska mätas: meriter, behov, värderingar, personlighet, mål, attityder och 
prioriteringar. Forskarna menar att det är viktigt med lämplighet och hänvisar bland annat till 
Festingers (1954) kognitiva dissonansteori, som uppstår i de fall där det inte matchar mellan 
person och arbetsplats. Den kognitiva dissonansen innebär missvisande representation av 
arbetet och medför stress och psykisk ohälsa. Även teori om psykologiska kontrakt tar upp 
resultatet av dålig matchning mellan arbetstagare och arbetsplats. Då missförstånd eller 
brutna kontrakt sker leder detta till missnöje, sämre förmåga att göra ett bra arbete och 
förminskad respekt för båda parter (Robinson och Rousseau, 1994). Vidare beskriver 
analysen att det även är helt i linje med Locke´s need of fullfillment (refererad i Kristof-
Brown et al., 2005) som skildrar en primärmekanism där grundläggande behov påverkar 
attityden hos den anställde. Även Van Vianen (refererad i Kristof-Brown et al., 2005) menar 
att människor upplever en positivare attityd till arbetet när deras behov är uppfyllda. 
Resultaten i meta-analysen visar att det är viktigt att en individ passar in i företagskulturen 
samt att arbetsuppgifterna är sammanstämmande med individens kompetens (Kristof-Brown 
et al., 2005). 
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Vad är en chef? 
 
En chef behöver kunna handskas med problemsituationer, ge konstruktiva tillrättavisanden 
och handleda sina medarbetare. För att kunna sköta sitt arbete på ett bra sätt måste varje chef 
erövra respekt från över- samt underordnade. Personen måste skickligt kunna hantera 
relationssvårigheter, handskas med konflikter och lösa personliga problem. En chef arbetar 
ständigt mot ett motstånd på grund av att de alltid försöker få sina medarbetare att arbeta 
hårt, visa entusiasm, samarbeta samt vara noggranna och punktliga. Den här typen av 
arbetsuppgifter kräver personer med särskild karaktärsstyrka. För att en chef ska lyckas 
måste personen ha en positiv inställning, hög motivationsnivå och vara stabil, pålitlig, 
mogen, tävlingsinriktad, utåtriktad, energisk samt självständig (Mc Quaig, 1991).  
 En chef har som mål att få sina medarbetare motiverade och därför bör det finnas en god 
kontakt med de egna värderingarna samt att chefen även har kunskapen att förmedla dessa 
vidare. En chef som klarar detta kan förändra medarbetarnas normer och värderingar och på 
det sättet främja förändringar i företaget både hos personal och organisatoriskt. De fungerar 
som förebilder som lär ut och får medarbetarna att se på de existerande metoderna på nya sätt 
och våga förändring (Fry, 2003). En chef är enligt Gill (2006) också vad medarbetarna kräver 
av sin ledare och detta bör tas i beaktande vid anställning, detta är av stor vikt då ett företag 
aldrig är bättre än sina medarbetare. Han menar att ledarförmågan kan liknas med ett företag 
där kunskapen sitter i väggarna (tacit knowledges) och är alltså något som bara finns där, utan 
att det märks när kunskapen förvärvas. Det handlar om en trygghet i personligheten, en 
karisma och karaktär som gör att medarbetarna tar chefens ord för sanning.   
 
 

Rekryteringsprocessen 
 
Organisationers sökande efter personal kan ske genom ett flertal rekryteringskanaler. Dessa 
brukar kallas formella samt informella sökkanaler. Formella kanaler är platsannonser i 
tidningar, arbetsförmedlingen eller privata rekryteringsbolag. Vid informella sökkanaler tar 
arbetsgivaren direktkontakt med personer som är lämpliga för arbetet till exempel tidigare 
medarbetare, vänner och bekanta eller tidigare ansökningar som inkommit. Vid en passiv 
rekrytering används däremot ingen sökkanal utan det är då den sökande som tar kontakt med 
företaget (Arbetsmarknadsstyrelsen, 1998). 
 Det finns ett flertal färdiga underlag för rekryteringsprocessen som kan appliceras av 
företagen både riktade mot bransch och allmängiltiga. Många gånger är rekryteringsprocessen 
konstruerad som en sil där kandidaterna rankas i termer av enastående, över medel, godkänd 
och passar inte i företaget. Rekryteraren tittar också på personlighet som självförtroende, 
verbal förmåga och även professionella kunskaper som förståelse för företaget, vilja och 
möjlighet att klättra inom företaget och ledaregenskaper. En stor del ligger i att bestämma om 
kandidaten passar i organisationsklimatet/kulturen (Bergström & Knights, 2006). För att 
denna process ska bli så lyckad som möjligt menar Townley (refererad av Bergström & 
Knights, 2006) att det är viktigt att rekryteraren ger en ärlig och sann bild av företaget. Detta 
för att kandidaten ska kunna ta ställning om en eventuell anställning passar kandidatens 
önskemål och för att förhindra att orealistiska förväntningar skapas. 
 När företaget har hittat passande kandidater används olika rekryteringsverktyg för att hitta 
den mest lämpliga kandidaten. Dessa kan bestå av till exempel intervjuer, frågeformulär och 
psykologiska test (Barber, Hollenbeck, Tower & Phillips, 1994).   
 

 

Executive search. Detta är en metod att hitta passande kandidater för mer specifika roller som 
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specialister och chefer. Denna sökväg används framförallt när de intressantaste kandidaterna 
inte aktivt söker arbete utan redan befinner sig på en liknande post. Rekryteraren arbetar då 
som en headhunter och kartlägger marknad och konkurrenter för att hitta en lämplig kandidat. 
En ESK konsult är en licensierad Executive search konsult som är medlem i ett 
branschnätverk (Executive Search Konsulter, 2008). 

 Intervjuer. I många organisationer är anställningsintervjun avsedd för två syften. Det första 
är att den fungerar som ett urval som hjälper rekryteraren att identifiera och välja ut en 
kvalificerad kandidat. Det andra är att intervjun också är en möjlighet att övertyga potentiella 
medarbetare om att arbeta för organisationen. Rekryterare använder intervjuer som en 
möjlighet och ett viktigt tillfälle för kommunikation mellan organisationen och kandidaten. 
För att få mer information om kandidaten ställer rekryteraren frågor om personlighetsdrag, 
beteende samt tidigare erfarenheter (Barber, Hollenbeck, Tower & Phillips, 1994). Enligt en 
studie utförd av National Institute of Industral Psychology (refererad i Martin & Pope, 2008) 
skriven för cirka 50 år sedan men fortfarande i högsta grad aktuell är en intervjuares uppgift 
att se hur väl en kandidat passar för arbetet som kandidaten söker. En intervjuares syfte är att 
undersöka vad kandidaten kan men också vad den skulle kunna åstadkomma i samverkan med 
olika omständigheter. För en intervjuare är det även viktigt att tänka på kandidatens attityd, då 
detta ger sken av personlig energi och motivation men också undersöka kandidatens 
kunskaper och tidigare erfarenhet. Detta visar mycket hur kandidaten passar in i 
organisationskulturen på den framtida arbetsplatsen. En intervjuare bör även fokusera på 
kandidatens bakgrund som kan visa om kandidaten haft några svårigheter eller större 
förändringar i sitt liv som kan medföra att kandidaten har blivit en starkare person och inte är 
rädd för förändringar. Självklart är tidigare arbetslivserfarenhet en viktig samtalspunkt men 
även personens fritidsintressen som visar mycket av kandidatens personlighet. För 
intervjuaren är det viktigt att få en uppfattning om kandidaten som person och inte bara dess 
kvalitéer och erfarenheter. Detta är viktigt för att på så sätt kunna föreställa sig hur kandidaten 
kommer att prestera under svåra omständigheter. Informationen behöver vara mer än en lista 
av fakta och åsikter vilket en ostrukturerad intervju kan förhindra (Martin & Pope, 2008).  

 Effektiv rekrytering uppstår när rekryteraren delger kandidaten information under 
intervjun. Denna information låter kandidaten lära sig mer om organisationen och den 
tilltänkta positionen på företaget (Barber, Hollenbeck, Tower & Phillips, 1994). Det finns 
även olika typer av intervjuteknik, den kompetensbaserade intervjun är den vanligaste formen 
och är baserad på beskrivande frågor angående tidigare händelser i anknytning till den 
kompetens som eftersöks. Detta baseras på att tidigare framgångsrika prestationer förespår 
lyckade prestationer på den framtida arbetsplatsen. Intervjuerna innehåller frågor om 
kandidatens kompetenser där egna exempel spelar en mycket viktig roll i intervjun.  
Rekryteraren har även generellt flera verifierande frågor i anknytning till exemplen. Dock kan 
denna intervjuform begränsa kandidater med begränsad eller saknad erfarenhet inom ämnet. 
Kanske är kandidaten nyexaminerad och har all teoretisk kunskap men saknar den praktiska 
erfarenheten, vilket gör att kandidaten saknar exempel att relatera till arbetslivet. Detta kanske 
är en person med stor potential, hög intelligens och som är idérik samt vore en perfekt match 
för företaget men som då missgynnas. Kompetensbaserade intervjuer kan också medföra att 
kandidaten har inövade svar på exempel som är generella och inte personliga. 
Intervjumetoden kan även medföra att kandidaten inte får berätta om sig själv, sina 
prestationer och idéer vilket kan skapa frustration hos den arbetssökande. Den 
kompetensbaserade intervjun passar bäst i kombination med en utforskning av hur kandidaten 
är som person och dess möjligheter att åstadkomma förändringar i organisationen (Martin & 
Pope, 2008).  
 Kandidatens image påverkar rekryteraren under flera punkter under rekryteringsprocessens 
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gång men är som starkast under intervjutillfället. Vanligen är den första direkta kontakten 
med kandidaten under intervjun och ett första intryck av kandidaten formas utifrån 
rekryterarens egna värderingar och åsikter. En rekryterare bär ofta med sig företagets normer 
in i intervjun och om kandidaten inte passar in i denna bild börjar rekryteraren att tillskriva 
och anslå negativa egenskaper till kandidaten. Detta bidrar till att rekryteraren placerar in 
kandidaten under stereotyper och på detta sätt utesluter den från arbetet och organisationen.  
Tidigare studier visar att rekryterare ofta tenderar att anställa personer som påminner mycket 
om rekryteraren själv. Dessa likheter kan vara i form av ålder, kön, hudfärg, liknade bakgrund 
eller intressen (Hurley-Hanson & Giannantonio, 2006).  
 

Meriter 
 
Vid rekrytering av en chef bör även inställningen som personen visar prov på med avseende 
livet i allmänhet, personens inställning till att arbeta samt till andra människor och 
arbetsledare vara viktiga punkter i bedömningen. Det bör ställas specifika frågor för att få 
fram inställningen till tidigare prestationer till exempel reaktioner på att arbeta, utbilda sig och 
att lyckas samt frågor på ambitioner och uthållighet. Om informationsutbytet styrs i rätt banor 
bör det leda till att både positiva och negativa attityder avslöjas (Mc Quaig, 1991). 
 Många forskare har deltagit i framtagningen av den så kallade rekryteringsteorin, vilket 
relaterar till identifikationen av dokumenterade faktorer som har en inverkan på individuella 
karriärval och relationen mellan dessa faktorer i en bred frekvens av yrken, utbildningsnivåer 
samt demografiska kategorier. Ett stort antal vanliga teman uppstår med anledning av 
individuella relationer till exempel med lärare, föräldrar, vänner och andra förebilder, 
aktiviteter och erfarenheter. En förutsättning är att rekryteringsteorin levererar en värdefull 
bas av kunskap varför individen valt sitt yrke. De rekryterarfaktorer som värderas högst är 
generellt val av utbildning, betyg, arbetslivserfarenhet, önskan att bidra med sig själv som 
resurs, lön samt förmåner (Winston, 2001). Enligt en sammanställning av forskningsresultat 
gällande bedömningsmetoder presenterar Mabon (2002) en studie där olika 
urvalsinstrumentens valideras. Värderingsskalan ligger mellan 0 – 1 där 1 visar det bästa 
alternativet som ger mest tillförlitlighet. Bland den självbiografiska datan hamnar personliga 
brev och egenförfattade beskrivningar av tidigare arbeten högst på värderingsskalan bland 
meriter, trots detta har det en låg validitet jämfört med andra urvalsinstrument. Efter 
självbiografisk data kommer meriterna i följande ordning referenser, tidigare arbeten och 
studieresultat. Alla dessa urvalsinstrument har låg validitet under 0.3 jämfört med arbetsprov 
och strukturerade intervjuer som båda ligger över 0.5 i validitet.  På grund av det låga värdet 
på meriters validitet bör det inte användas som värderingsmaterial, utan enbart som underlag 
för att strukturera traditionella intervjuer. Används urvalsinstrument som studieresultat och 
arbetsbetyg bör aspekter som genomförda kurser och arbetsuppgifter i första hand undersökas. 
Dessa instruments låga validitet uppstår eftersom kandidaten ofta förskönar sin erfarenhet för 
att få ett åtråvärt arbete. Att även referenser får ett lågt valideringsvärde antas bero på 
svårigheten att ställa rätt frågor till referenterna samt att kandidaten huvudsakligen väljer 
referenter som ställer sig positiva till kandidaten. Ytterligare en orsak är att kandidaten sällan 
uppger nuvarande kollegor eller överordnade då kandidaten sällan vill tala om ett karriärbyte. 
Detta gör att dessa källor blir föråldrade och minskar i värde (Mabon, 2002). 
 
 

Personlighet 
 
För att undersöka en kandidats personlighet kan en rekryterare använda sig av psykologiska 
tester. Då testen används utvärderar rekryteraren om en person är passande för anställning av 
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ett specifikt arbete. Trots att användningen av psykologiska tester har ökat genom åren och 
används av organisationer i en del av deras rekryteringsurval (Rothstein, 2006). Visar 
resultatet i en tidigare studie att personlighet är något som undersöks för lite i 
rekryteringssammanhang (Paronto, Campion, Truxillo & Bauer, 2006). Ökningen av detta 
personalurval uppkom sannolikt från en serie av meta-analytiska forskningsstudier under 
tidigt 1990-tal. Då personlighetsmätningar visade sig ha en jämn nivå av validitet och 
förutsägbarhet för personalurval som inte varit tydligt tidigare (Rothstein, 2006). McQuaig 
(1991) menar att dessa tester är värdefulla i bedömning av personal, förutsatt att de används 
på rätt sätt och av en person som förstår hur testen ska tolkas. Personen som utför testen 
behöver även ha kunskap om arbetssituationen i praktiken och de kvalifikationer som behövs 
för att nå framgång inom varje arbetsfält. När dessa test misslyckas beror det oftast på att 
rekryteraren använder dem på fel sätt eller misstolkar resultatets betydelse. Eftersom det är 
svårt att välja personal förlitar sig många arbetsgivare på att psykologiska tester ska ge dem 
svar på det slutgiltiga urvalet. Men testerna är inte ett substitut för arbetsgivarens omdöme 
utan tillför endast ytterligare fakta, insikter och en mer opartisk bedömning av personen, och 
är inte lämplig att avgöra det slutgiltiga urvalet. Tolkningen av svaren från testerna samt 
slutsatserna behöver ställas mot andra personliga och arbetsledande faktorer och övervägas 
innan det slutgiltiga valet avgörs.  
 

 Psykologiska tester som rekryteringsverktyg. Det finns fyra grundläggande testtyper, som 
kallas anlags- eller psykologiska tester. Den första typen är så kallade frågeformulär. Dessa 
används i mätning av intressen, attityder, personlighet och temperamentsdrag. De hjälper 
arbetsgivaren att få information angående preferenser, reaktioner, intressen och 
personlighetsdrag. Frågeformuläret har en möjlighet att avslöja en mängd viktig och exakt 
information. Denna typ av test bör användas som en metod att avslöja styrkor och svagheter 
som sedan bör följas upp i en intervju. Svagheten med denna metod är att kandidaten har 
kontroll över sina svar och skriver det den tror är rätt svar för det arbete kandidaten söker. 
Den andra typen av test är anlagstester. Dessa används ofta för att mäta anlag för 
kontorsarbete, matematik eller maskinteknisk förmåga och bedöms därför inte tillföra något 
större värde sett ur ett bredare arbetsmarknadsperspektiv. Tester av denna typ visar om den 
sökande har kompetens inom det bedömda området. Intelligenstest är en tredje typ av test som 
är effektiva vid val av personal. Olika grader av intelligens krävs för olika typer av arbete. Det 
kan vara till stor nackdel för en kandidat att vara alltför intelligent för ett arbete eller 
motsatsen att personen inte har den intelligens som krävs. Det kan i det första fallet medföra 
att personen blir uttråkad och rastlös och i det andra att kravnivån i arbetet blir för hög. Den 
fjärde typen kallas för projektiva tester och är effektiva av den orsaken att personen inte vet 
hur den ska kontrollera sina svar. Olika typer av projektiva test består av att den sökande ska 
berätta vad den ser i en serie bilder, bläckplumpar eller avsluta meningar. Den grundläggande 
idén är att personen omedvetet projicerar sin egen personlighet i dessa tester och genom det 
visar sina dolda egenskaper i svaren. För att tolka denna testmetod krävs stor kunnighet och 
erfarenhet och svaren måste bedömas av en kvalificerad psykolog. Den mest effektiva 
kombinationen vid rekrytering är att använda intelligenstest kombinerat med intervju. Andra 
testresultat kan hjälpa till i urvalet enbart om det tolkas av en person med kunskap och 
erfarenhet (Mc Quaig, 1991). En undersökning om rekryterare utförd år 2003 visade att 30 % 
av amerikanska företag använder personlighetstest vid rekrytering av nya medarbetare. En 
annan undersökning visade att alla topp 100 företagen i Storbritannien använder 
personlighetstest som en del av rekryteringsprocessen (Rothstein, 2006). Enligt Beagrie 
(refererad i Rothstein, 2006) använder två tredjedelar av alla medelstora samt stora företag 



 6 

någon typ av personlighetstest, vilket inkluderar intelligenstest, anslagstest samt 
personlighetstest i kandidatgallringen. 

 I en studie har Costa Mc Raes Big Five modell använts som mätinstrument och författarna 
påpekar att personlighet även i tidigare studier har visat sig ha stor betydelse vid rekrytering 
(Paronto, et al., 2006). Big five modellen består av de fem personlighetsdragen öppenhet, 
samvetsgrannhet, utåtriktning, samarbetsvillighet och känslosamhet. Även tidigare 
undersökningar har visat att Big Five har betydelse för prestationen och attityden i arbetet. I 
studien framkom det att personlighetsdragen har följande påverkan på ledarskapet: Öppenhet 
- har positiv effekt på kandidatens känsla för social rättvisa och självkänslan för utvalda 
arbetsprestationer samt även känslan för organisationen. Samvetsgrannhet – fungerar positivt 
för kandidatens självkänsla av den egna arbetsprestationen. Utåtriktning – har en positiv 
inverkan på kandidatens känsla för social rättvisa och självkänslan för utvalda 
arbetsprestationer. Samarbetsvillighet – verkar positivt för kandidatens känsla för social 
rättvisa och känsla för organisationen. Individen anses ha god samarbetsförmåga, vara 
anpassningsbar och upplevs även mer positiv av andra. Känslosamhet – detta påverkar 
negativt kandidatens känsla för social rättvisa, självkänslan av den egna arbetsprestationen 
och känslan för organisationen. Personen tenderar att ha lägre stresströskel samt se mer 
negativt på tillvaron än övriga (Paronto, et al., 2006).  
 Ett annat vanligt personlighetstest är OPQ som ursprungligen härstammar från England 
och som anpassats för att passa våra svenska förhållanden. OPQ 32 innehåller aspekter på tre 
teman, Relationer, Tankesätt och Emotioner. Enligt forskning bedöms testet både ha 
reliabilitet och validitet (Mabon, 2002). Ytterligare ett test som är värt att nämnas är Myers-
Briggs Type Indicator (MBTI) med ursprung från teorier hämtade från Freud och Jung. 
MBTI har fyra dimensioner med två motpoler i varje. Dessa är i tur och ordning Extraversion 
– Introversion; Sensing – Intuition; Thinking – Feeling och Judgement – Perception. Det som 
utmärker MBTI är att den anser att alla människor är antingen eller på varje dimension och 
att det är kombinationen av dessa dimensioner som ger helhetsbilden av personligheten 
(Mabon, 2002). Att titta på personlighet vid rekrytering har dock ökat under åren och då 
främst med hjälp av psykologiska tester (Rothstein, 2006).  

 

Organisatorisk passform 
 
Enligt en studie utförd av Fiedler och Mcaulay (1999) bör rekryteraren titta på den 
organisation som ska anställa, kommer den att kunna ta tillvara den skicklighet och de 
kunskaper som den blivande chefen disponerar. För att nå framgång bör det finnas en 
passform mellan organisation och chef. I rekryteringsprocessen är det viktigt att inte enbart 
titta på möjligheter och utmärkande drag hos chefen utan även på anpassningsbarheten och 
förmågan att snabbt bli en i företaget. Företaget bör ha en chef som får användning för de 
egenskaper, kunskaper och attribut som denne först anställdes för. Vanliga misstag är att 
ignorera vikten av effekten som ledarskapssituationen har på prestationen. Ett problem som 
kan uppstå är att det sällan går att förutse framtidens ledarbehov, som kan förändras från dag 
till dag. Dock finns några nyckelord som möjligheter, kunskaper och uppgiftsrelaterad 
erfarenhet (Fiedler & Mcaulay, 1999). Det diskuteras även om kunskap som sitter i väggarna 
(tacit knowledges) och det handlar om att chefen har skickligheten att hantera 
omvärldsmiljön, det vill säga att chefen innehar en social kunskap. I detta begrepp ingår 
förmågan att hantera svårigheter hos medarbetarna så som dålig motivation, oförmåga att 
utföra arbetet samt inkompetens (Sternberg, 1995). Därför bör rekryterare också ställa frågor 
till den arbetssökande som ger svar på hur denne tacklar sådana situationer. Hur denne 
utvecklar och motiverar sina medarbetare, vilken typ av ledarstil som kommer att utövas och 
hur säkerställer chefen målen (Fiedler & Mcaulay, 1999). 
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 Psykologiska kontrakt. I denna studie används Rousseaus (1989) definition av 
psykologiska kontrakt. Den lyder; En individs upplevelse av ömsesidiga förhållanden och 
villkor som ingår i anställningsrelationen ”an individual´s belief regarding the terms and 
conditions of a reciprocal exchange agreement between that focal person and another party” 
(Rousseaus, 1989, s 246). Enligt Robinson och Rousseau (1994) uppstår ett psykologiskt 
kontrakt när en individ tror och upplever att ett löfte om ett återgäldande för en viss handling 
och att det i framtiden består som löfte. Ett psykologiskt kontrakt handlar således om 
upplevelsen och tolkningen av outtalade löften och överenskommelser mellan två parter där 
den ena parten anser att dessa löften har blivit gjorda. Psykologiska kontrakt är föränderliga 
och uppstår i de flesta arbetssammanhang och allt oftare i dagens läge när arbetsbeskrivningen 
inte är lika tydlig. Vid missförstånd eller brutna kontrakt leder det till missnöje, sämre 
förmåga att göra ett bra arbete och förminskad respekt för båda parter. Det handlar mycket om 
arbetstillfredsställelse och tillit som förminskas och förbrukas när de psykologiska kontrakten 
missbrukas. Problemet är att enligt Guest (1998) kan de psykologiska kontrakten lätt 
förändras och detta kan utföras av den ena parten utan den andre partens medvetande. Det är 
lätt att de berörda parterna har olika utgångspunkter och därför olika syn på kontraktet. Den 
anställde har erfarenheter från tidigare arbeten och de kontrakt som gällde där och 
arbetsgivaren har de befintliga kontrakten på arbetsplatsen som utgångspunkt. Guest (2004) 
nämner även ett flertal faktorer som gör de psykologiska kontrakten viktiga. Den första är att 
de nya mer personliga arbetsformerna gör att de psykologiska kontrakten blir allt viktigare 
eftersom de små företagen ökar och gagnar för de personliga relationerna. Därefter kommer 
de nya arbetssätten som är mer flexibla och har fler informella regler då det 
arbetsplatsbelägna arbetet minskar och arbetet bedrivs från andra ställen som till exempel 
hemmet eller bilen. Sedan går Guest (2004) vidare till de snabba förändringar som speglar 
företagsvärlden i dag och den fjärde faktorn är den ökande efterfrågan på en balans mellan 
arbetet och livet i övrigt. Ytterligare en faktor är att färre arbetare är skyddade av etablerade 
system och slutligen den sista faktorn, att arbetsgivarna numera ser de anställda som 
individuella resurser och det ger skillnad i de psykologiska kontrakt som antas. Med detta 
menas att företag har olika informella regler. Det skiljer sig även mellan de anställda på grund 
av den alltmer vanliga anställningsformen då företag hyr in arbetskraft vilka inte infattas av 
de psykologiska kontrakt som råder på företagen.  

 Robinson et. al (1994) har genom en longitudinell enkätstudie med 215 studenter kommit 
fram till att brott mot det psykologiska kontraktet leder till främst minskad tillit och en lägre 
arbetstillfredsställelse. Studien visar även att de anställda som utsätts för brott i de 
psykologiska kontrakten av arbetsgivaren tenderar att byta arbetsplats oftare än de som inte 
upplever att de psykologiska kontrakten bryts. Vidare berättar studien att många av deltagarna 
upplever att de utsatts för brott mot de psykologiska kontrakten i och med anställningstillfället 
då arbetsgivaren lovat mer för att få deltagarna anställda. När de sedan anställts bryts löftena, 
vilket leder till missnöje och minskad motivation för de nyrekryterade. Det finns ett starkt 
samband mellan brott i det psykologiska kontraktet och tilliten, och brister i båda leder till att 
kommunikation och samarbetet minskar både kvalitativt och kvantitativt. Brist i tillit leder 
också till försämrad problemlösning. Robinson et. al (1994) menar också att dessa upptäckter 
borde leda till att de psykologiska kontrakten tas upp och diskuteras samt att frågan bör 
belysas och en utmaning blir att hitta vägar som undviker brott mot de psykologiska 
kontrakten trots förändring i arbetsuppgifterna. 
 

Syfte 
 
Studiens syfte är att undersöka hur rekryteringsprocessen vid anställning av chefer går till och 
även vad som krävs och eftersöks hos en chef samt vikten av organisatorisk och personlig 
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matchning av chef och företag. Författarna är även intresserade av betydelsen av psykologiska 
kontrakt i rekryteringssammanhang. Denna studie fokuserar på rekrytering av chefer via 
rekryteringsföretag specialiserade på chefsrekrytering.  
De specifika frågeställningarna är följande: 

1. Hur går rekryteraren tillväga för att matcha rätt chef med rätt företag? 
2. Har psykologiska kontrakt betydelse vid rekrytering? 
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Metod 
 
Föreliggande studie har genomförts med ett kvalitativt tillvägagångssätt. Detta på grund av att 
det fanns en önskan om en djupare förståelse om chefrekrytering som utförs via 
rekryteringsföretag. Författarna var även intresserade av vilken kunskap som finns hos dessa 
rekryterare och hur de går tillväga för att få kunskap om företagen de rekryterar åt. Författarna 
hade även som intresse att undersöka betydelsen av psykologiska kontrakt i 
rekryteringsprocessen. Den kvalitativa metoden inriktar sig på ett fall, en liten grupp eller en 
enskild person. Forskaren eftersträvar även en närhet till det den undersöker och använder 
språk som medel. Den kvantitativa forskningsmetoden härstammar från positivismen samt en 
lång naturvetenskaplig tradition (Holme & Solvang, 1997). I detta fall var författarna 
intresserade av att beskriva och dokumentera händelserna i rekryteringsprocessen, varför 
resultatet från varje deltagare presenteras utförligt (Marshall & Rossman, 2006).   
 
 

Deltagare 
 
Deltagarna valdes ut på grund av studiens inriktning mot rekryteringsföretag specialiserade på 
chefsrekrytering och var därmed målinriktat. Totalt kontaktades tjugo rekryteringsföretag 
varav sju stycken rekryteringskonsulter hade möjlighet att delta i studien. 
Rekryteringsföretagen var placerade i Mälardalen. Företagen valdes ut för att skilja sig så 
mycket som möjligt från varandra vad det gäller bolagsform och storlek, med den 
gemensamma nämnaren att de var specialiserade på chefsrekrytering. Detta urval valdes för 
att få ett så brett perspektiv som möjligt samt för att undersöka om det skiljer sig åt mellan de 
olika företagsperspektiven. Totalt intervjuades sju rekryteringskonsulter varav fem stycken 
var män och två kvinnor, mellan åldrarna 30 – 60 år. För att läsaren ska få en djupare 
förståelse av resultat och diskussion presenteras här deltagarna ingående: Respondent 1 är en 
auktoriserad ESK-konsult med bakgrund som socionom och som har varit verksam inom 
executive search under 27 år. Respondenten arbetar som delägande konsult i ett 
multinationellt bolag med 150 konsulter från ett 25-tal länder. Kundinriktningen finns inom 
alla delar av näringslivet, från internationella koncerner till nystartade svenska 
högteknologiska företag finansierade av riskkapitalbolag. Respondent 2 är en executive search 
konsult med mer än 15 års erfarenhet och har även ICC certifiering som ledarcoach. 
Respondenten arbetar i ett eget företag utan anställda men samarbetar med flera andra 
executive search företag. Respondent 3 arbetar som VD i ett relativt nystartat, mindre företag 
som ägs av fyra delägare. Där arbetar rekryteringskonsulter och meriterade företagsledare 
med flerårig erfarenhet av rekrytering, affärsutveckling och ledarskapsfrågor. Samtliga 
rekryteringskonsulter har internationell erfarenhet av rekrytering på hög nivå. Respondent 4 
arbetar på en av världens största executive search organisationer. För närvarande är de 
representerade i 45 länder världen över och de expanderar kontinuerligt. Företaget har funnits 
sedan 1985 och är ett framgångsrikt headhuntingföretag. Respondent 5 och respondent 6 
representerar samma företag men är även representanter av båda könen. Båda arbetar som 
rekryteringskonsulter på ett medelstort men väletablerat företag. Företaget startade 1989 i 
Sverige och 1997 fick företaget sin nuvarande inriktning med fokus på rekrytering. Företaget 
har konsulter i Stockholm, Malmö och Göteborg samt i Danmark. Huvudkontoret i Stockholm 
har ett tiotal medarbetare varav fem partners. I ett flertal projekt arbetar de i team med 
medarbetare från olika orter, detta för ökad effektivitet. Verksamhetens inriktning är till 
övervägande del rekrytering av chefer, ledare och specialister. Respondent 7 grundade 
företaget 2004 och är även VD. Affärsidén är att vara det lilla nära företaget med en mer 
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personlig kontakt. Orsaken är att skapa mänsklig och ekonomisk tillväxt för både kunder och 
anställda, vilket har fått företaget att växa från en till åtta anställda på drygt ett år. 
 
Material 
 
Intervjuerna bestod av frågor utformade utifrån den teori som presenteras i studien som 
rekryteringsteorin, personlighet och meriters värde i rekryteringsprocessen samt teori om 
organisatorisk passform och psykologiska kontrakt. Intervjufrågorna delades upp i tre 
frågeområden i intervjuguiden, med följdfrågor som uppkom under intervjuernas gång. Dessa 
frågeområden bestod av frågor kring rekryteringsprocessen, personlighet och meriter samt 
organisatorisk passform. I intervjuerna lades stor vikt på att undersöka hur rekryterarna ställde 
sig till de olika områdena som valts ut och vad rekryterarna ansåg viktigt för att göra en bra 
bedömning av kandidaten. Det första området behandlar själva rekryteringsprocessen och 
vilka metoder som skiljer rekryterarna åt alternativt vad rekryterarna gör likadant, här ställdes 
frågor som; Hur går rekryteringsprocessen till? Vilka metoder och verktyg används? 
Delområde två handlar om kandidaternas meriter och personlighet, vad som är viktigt och hur 
rekryterarna går tillväga för att få en sann bild av kandidaten. Exempel på frågor i detta 
område var; Lägger Ni större vikt vid tidigare erfarenheter eller vid personlighet vid en 
rekrytering? Tittar Ni långt tillbaka i tiden det vill säga ungdom och barndomstid? Sista 
delområdet svarar på vikten av att passa in i organisationen och hur rekryteraren går tillväga 
för att matcha organisation och kandidat, varianter på frågor som ställdes var; Vilken typ av 
frågor ställer Ni för att ta reda på hur företagets kultur ser ut? Hur tar Ni reda på vilka normer 
som gäller på det företag Ni rekryterar till? Underfrågor i intervjun tillkom beroende på 
deltagarens svar. Ett enkelt och tydligt språk användes vid utformningen av intervjuguiden. 
Intervjuerna pågick från 60 till 90 minuter. Anledningen till att samtliga psykologiska tester 
inte redovisas mer utförligt i studien är att vissa av testerna endast används av 
rekryteringsförtagen och forskning kring validiteten kring dessa tester saknas. Vi har därför 
valt att endast redovisa de tester som är tillförlitliga enligt tidigare forskning.   
 
 

Procedur 
 
Detta arbete inleddes med studier av tidigare publicerat material, böcker och vetenskapliga 
artiklar för att se vad som tidigare framställts inom detta område. Därefter togs frågorna till 
intervjuerna fram och det tidigare skrivna materialet blev en grund för detta. Totalt resulterade 
det i tre frågeområden som författarna ansåg vara av betydelse för arbetet. En inledande 
förfrågan om deltagande i studien sändes ut via mail till tjugo företag specificerade på 
rekrytering av chefer. Denna förfrågan uppföljdes av ett telefonsamtal för inbokning av tid 
och plats för intervju hos de sju företag som uppgivit att det var intresserade av att delta i 
studien. Deltagarna i studien fick även intervjufrågorna i förväg via mail för att på så sätt 
kunna förebereda sig på de områden författarna ville skapa en bild av och inhämta kunskap 
inom. Detta mail innehöll ett missivbrev där en förklaring av studien och de gällande etiska 
reglerna presenterades. Intervjupersonerna blev även informerade om de fyra allmänna etiska 
huvudkrav som finns inom forskningen för det grundläggande individskyddskravet. Missivet 
avslutades med undersökarnas namn och telefonnummer. Detta missiv sändes ut tillsammans 
med intervjuguiden innan intervjuerna för att deltagarna på så sätt skulle vara mer förberedda 
för författarnas frågor. Författarna besökte deltagande rekryterare på respektive arbetsplats för 
att skapa en bild av arbetsplatserna. Vid alla intervjuer utom en deltog båda författarna varav 
en antecknade och den andra intervjuade. Detta för att intervjuaren skulle få en möjlighet att 
helt koncentrera sig på sin uppgift. Intervjuerna spelades även in på band för transkriberingen. 
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Intervjuerna startade med en försäkran om konfidentialitet samt en förklaring av de övriga 
etiska reglerna. Därefter intervjuades deltagaren för att få insikt i hur rekryteraren går tillväga 
för att matcha rätt chef med rätt företag, samt om psykologiska kontrakt har betydelse vid 
rekrytering. Intervjuerna transkriberades sedan till en text som sammanställdes genom en 
helhetsanalys i empirin. Empirin jämfördes sedan med teorin och blev en grund för resultat, 
diskussion och slutsats (Holme & Solvang, 1997). 
 
 

Databearbetning 
 
Texten som transkriberats sammanställdes genom en helhetsanalys efter de tre 
frågeområdena. Metodiskt analyserades varje intervju och delområdena beaktades var för sig 
för att skapa sammanhang och meningsfullhet. Tolkningen av materialet har utgått från den 
hermeneutiska cirkeln där författarna har utgått från samtliga intervjuers helhet och därifrån 
plockat sammanhörande teman från samtliga intervjuer (Svartdal, 2001). Det första steget i 
databearbetningen innebar en noggrann genomläsning av de transkriberade intervjuerna för en 
helhetssyn. I detta steg markerades kopplingar till teorin i marginalen. Nästa steg var att 
fördjupa sig i varje enskild intervju och hitta bitar som direkt kunde kopplas till teorin samt de 
övriga intervjuerna. Även denna gång användes marginaltext samt understrykningar i texten. 
Därefter fortsatte databearbetningen genom att teman bildades av det som tidigare markerats i 
intervjuerna. Exempel på teman var kravprofil, tillförlitlig bild och företagsnormer. Därifrån 
togs intervjuerna vidare genom att plocka fram de likheter och skillnader som uppkommit och 
som var av betydelse för studien. Därefter har författarna fört en diskussion om alternativa 
betydelser av resultatet, kan någonting ha misstolkats och i så fall på vilket sätt. Detta är av 
högsta vikt då författarnas åsikter kan påverka tolkningen av datan (Marshall & Rossman, 
2006). Resultatet jämfördes i sin tur med teori som tidigare studerats och kompletterande teori 
lades till (Holme & Solvang, 1997).  
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Resultat 
 
 
Rekryteringsprocessen 
 
Rekryteringsprocessen är i stort sätt liknande hos de inkluderade företagen, med några få 
personliga undantag. För de allra flesta börjar arbetet med ett möte där kravprofilen utformas 
tillsammans med kunden. Därefter startar sökningen av passande kandidater och 
kontakttagandet. Detta följs av intervjuer och referenstagningar och avslutas av de flesta 
Respondenter med uppföljning på ett eller annat sätt. 
 

 Kravprofil utformas. För samtliga Respondenter börjar rekryteringsprocessen med ett 
kravprofilsmöte tillsammans med det anställande företaget. Det som varierar mellan 
Respondenterna är antalet personer de träffar på företaget samt hur många möten som 
anordnas. För Respondent 1 är det viktigt att träffa så många som möjligt hos kunden under 
ett flertal besök på företaget. Då utförs en företagsanalys, befattningsanalys och 
kandidatbeskrivning, vilket pågår till kunden är nöjd. Respondent 2 fokuserar istället på att 
träffa så många som möjligt ur ledningsgruppen, då är ekonomi, kultur och den övriga 
personalen på företaget viktiga punkter att diskutera. Det är även av intresse att fråga hur 
kunden har kommit fram till kravprofilen och om detta stämmer överens med vad företaget 
egentligen behöver. Respondent 2 utför cirka två besök hos kunden. Även för Respondent 3 är 
första steget är ett kravprofilsmöte med uppdragsgivaren där Respondent 3 träffar 
rekryterande chef och gärna någon medarbetare. Rekryteraren och kunden sammanställer 
tillsammans ett dokument som sedan är utgångspunkten för rekryteringen. Respondent 4 
startar en rekryteringsprocess med att ta reda på offentlig information om företaget. Sedan 
åker rekryteraren alltid tillsammans med en researcher till kunden på ett möte för att 
tillsammans skriva en kravprofil. De två träffar så många som möjligt på företaget och 
undersöker hur företaget är organiserat och vad det är för företagskultur. Respondent 4 
diskuterar med närmaste chef samt ytterligare anställda vilken kompetens och erfarenhet som 
är viktig för tjänsten. Utifrån detta möte hos kund författar rekryteringskonsulten en 
kravprofil. Ett godkännande görs skriftligt och bägge parter är sedan hänvisade till detta. 
Respondent 5 träffar kunden samt en ledningsgrupp eller liknande och gör då en analys av 
bolaget och bolagets utveckling, främst den avdelning kandidaten kommer att arbeta på och 
dess kommande arbetsuppgifter. Sedan används underlaget för att tillsammans med 
uppdragsgivaren skriva en tjänstespecifikation som är en rollbeskrivning som respondent 5 
kan delge kandidaterna. Oftast utför Respondenten ett till två besök hos kunden. Respondent 6 
arbetar på samma företag som Respondent 5 och även denne börjar ett uppdrag med att träffa 
kund samt en anställd som för arbetsgivaren är en kulturbärare. Under mötet går de igenom 
önskemål och kravspecifikationer som resulterar i en säljande tjänstespecifikation. Mötet 
handlar även mycket om var kunden tror att respondenten kan hitta den kandidat de söker, då 
får Respondent 6 en uppfattning om vad kunden anser om konkurrerande företag och om det 
finns något företag som de inte kan tänka sig att rekrytera ifrån. Respondent 7 ger kunderna 
möjlighet att välja att köpa en hel rekryteringsprocess alternativt de delar i processen som de 
själva inte har tid eller kompetens för. Utifrån kravprofilen tar rekryteraren tillsammans med 
kunden fram den bästa vägen att hitta en kandidat. 

 Sökning. När kravprofilen är godkänd av kund startar sökningen efter passande kandidater. 
Det som skiljer rekryteringsföretagen vid denna punkt är att några företag använder sig av 
researcher medan andra utför sökningen på egen hand eller köper in tjänsten utifrån. 
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Annonsering hör inte till vanligheten då flertalet rekryteringar är konfidentiella men det 
förekommer då och då. Två av rekryteringsföretagen använder sig av databaser. En av dessa 
är Respondent 1 som arbetar utifrån en stor databas som består av personer som någon på 
företaget har träffat eller haft kontakt med under de 25 år som de har funnits i branschen. 
Respondent 1 undersöker även konkurrenter, kunder, leverantörer samt liknande branscher. 
För Respondent 1 tar sökningsarbetet mellan tre till fem veckor och all sökning utförs på egen 
hand av rekryteraren, för att få en bra kvalitet och bra kontakt med både kund och kandidater. 
För Respondent 2 ser sökningsarbetet olika ut beroende på tjänst. Respondenten brukar utgå 
från trattmetoden och undersöker även de konkurrenterna och detta utförs antingen på egen 
hand eller med hjälp av ett annat företags researcher. De undersöker också om det finns någon 
utvecklingsbar person inom koncernen. Uppgifter om kandidaterna söker respondent 2 efter i 
databaser, tidningar och via branschnätverk på Internet. För Respondent 3 finns två vägar att 
följa. I 25 % av fallen annonseras tjänsten ut och i 75 % av fallen används en researcher på 
företaget. Det som talar för annons är om det är en allmängiltig kompetens som eftersök där 
utbudet av kandidater är stort. Ju mer specifika kompetenskrav desto mer talar för research. 
Respondent 4 arbetar tillsammans med en researcher och de bestämmer tillsammans hur 
många kandidater som behöver tas fram för varje specifik tjänst, vilket kan variera efter 
tjänstens svårighetsgrad. Respondenten annonserar inte i press eller liknade om inte detta är 
något kunden vill av marknadsmässiga skäl, men det är relativt sällsynt. De har byggt upp ett 
kontaktnät och använder även tipsgivare i stor utsträckning. Respondent 5 och respondent 6 
utför sökningen på egen hand, vilket de anser inte vara så vanligt i branschen men skälet till 
detta är att de då blir närmre kunden i hela processen, de vet hur kandidaten resonerar, samt 
hur marknaden ser ut just nu. De börjar alltid med att kartlägga branschen och försöker vara 
kreativa och fantasifulla i sitt sökande. Respondenterna använder även vanlig search då de 
ringer upp personer som de vet sitter på liknade poster. Normalt använder de sig inte av 
annonser, men kunden kan i vissa fall annonsera tjänsten på egen hand. Hos Respondent 7 
utför även här rekryteraren hela processen och de använder både annonsering och research. 
Respondenten använder även kontakter och handplockar kandidater från specifika företag. 

 Första kontakt med kandidaten. En första kontakt med kandidaten sker i regel genom att 
rekryteraren kontaktar kandidaten per telefon för att informera om tjänsten och om det finns 
något intresse hos kandidaten. Detta utförs även för att skapa sig en bild av kandidaten. 
Samtliga respondenter menar att de flesta personer på chefsnivå inte söker jobb utan de blir 
kontaktade av rekryterare. Rekryterarens arbete är att kontakta rätt person och på detta sätt 
väcka en tanke hos personen om att det skulle vara intressant med ett nytt jobb. 
Respondenterna menar att de marknadsför företaget och tjänsten när de ringer kandidater som 
de anser vara lämpliga för tjänsten och då kan de även ge mer information än vad som kan 
förekomma i till exempel en tidningsannons. Detta är självklart konfidentiellt eftersom om det 
kommer ut i privata företag att en person söker annat jobb då är den personens karriär i 
princip över i det företaget. Då många företag inte vill satsa på en person med utbildningar 
och dylikt, som snart kommer att lämna sin tjänst. Detta kan också vara för att det sitter en 
person på positionen i nuläget som inte känner till ännu att den ska få sluta. Respondent 2 
understryker att de är väldigt diskreta och talar inte om företagsnamnet för att undvika 
ryktesspridningar. De letar upp runt 50-100 kandidater och ringer runt till cirka 30 stycken av 
dessa för en avstämning. Respondenterna har en löpande dialog med kunden om kandidater 
de kontaktar, då det kan uppkomma frågor under arbetets gång. Till intressanta kandidater 
skickas en tjänstespecifikation ut av ett flertal av Respondenterna för att kandidaten ska få 
mer information om tjänsten och då skicka in sitt CV om tjänsten är av intresse. 

 Urval – Intervju, Presentation & referenstagning. Rekryteringsföretagen arbetar olika 
gällande antal kandidater som går vidare till intervjuer, intervjuteknik och presentationen 
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inför kund. För somliga av företagen presenteras ett antal kandidater för kunden innan de 
intervjuas så att kunden kan få en inblick i processen och vara delaktig i beslutet redan där om 
vilka som ska gå vidare. För andra företag går processen längre innan kunden blir delaktig. 
Antalet person som presenteras kan även variera mellan företagen. Respondent 1 intervjuar 
flera kandidater som är av intresse och gör sedan en noggrann referenstagning. Utifrån den 
skriftliga dokumentationen från intervju, referenstagning, betyg och CV gör rekryteraren en 
muntlig presentation för kunden av de kandidater som verkligen vill ha jobbet, deras kunder 
ska inte behöva övertyga kandidaterna. Respondent 2 träffar cirka tio kandidater för intervju 
och presenterar sedan tre slutkandidater för kunden. Respondent 3 har alltid minst två 
intervjuer med varje kandidat som går vidare, den första intervjun är en CV intervju, därefter 
sker en djupintervju och personlighetstest. Efter detta sker en presentation för kund, de som 
presenteras för kund ska vara anställningsbara så att kunden kan fokusera på personkemin. 
Respondent 4 menar att intervjutekniken förändras en aning då det inte är kandidaten som 
själv har sökt tjänsten, det blir lite andra typer av frågor. Respondent 4 brukar träffa ett antal 
kandidater på intervju och presenterar två till tre av dessa kandidater för kund. Rekryteraren 
skriver då kandidatpresentationer som bygger på kandidaternas CV och anteckningar från 
deras möten och sin egen bedömning som rekryteringskonsult. Oftast sker mötet hos kund 
men ibland är mötet konfidentiellt och då sker detta på Respondentens kontor. Därefter tas 
referenser samt kompletterande personlighetstester. Respondent 5 arbetar med 
kompetensbaserade djupintervjuer. Efter intervjun väljer rekryteringskonsulten ut dem som de 
anser vara mest lämpliga för tjänsten jämfört men de önskemål som är uppsatta. Sedan 
presenterar de kandidaterna för kunden muntligen och diskuterar då vem eller vilka av 
kandidaterna kunden vill träffa. De presenterar mellan två och fyra kandidater beroende på 
uppdrag.  Respondent 6 menar att det tar cirka sex veckor från att de har antagit ett uppdrag 
till att kandidaterna är presenterade för kunden. För denna Respondent är det mycket viktigt 
att kandidaterna är motiverade och verkligen vill ha tjänsten. Även denne Respondent arbetar 
med kompetensbaserade djupintervjuer. Cirka sex till åtta kandidater väljs ut för en intervju 
varav tre kandidater presenteras för kund. Respondent 7 presenterar kandidaterna för kund 
först efter att samtliga behövliga analyser som intervju och personlighetstester utförts.  

 Personlighetstest och intervjuteknik. Samtliga Respondenter i studien arbetar kontinuerligt 
eller vid vissa tillfällen med personlighetstester. Detta utförs främst som ett komplement till 
intervjuerna och ofta för att få en bekräftelse på en känsla som uppkommit hos 
rekryteringskonsulten under intervjun. Det skiljer sig dock mellan rekryteringsföretagen om 
de anlitar en psykolog som genomför testerna eller om de har egna testansvariga inom 
företaget. Respondent 1 samarbetar med en psykolog som har arbetat med personlighetstester 
i över 30 år. Detta har de som ett komplement som de erbjuder sina kunder om de vill 
säkerhetsställa processen ytterligare så rekommenderas detta. Testen pågår under en heldag 
och psykologen arbetar då med djupintervjuer och ett antal olika tester som till exempel 
Myers-Briggs Type Indicator. Även Respondent 2 tar hjälp av en psykolog vid djupare 
personlighetstestning men alltför ofta, då det tar tid och inte ger så mycket ny information. 
Vid rekrytering testas personen genom casestudies som P.A.R. (problem action result) i stället 
för personlighetstester och kandidaten utsätts då för fyra olika case från ledningsgruppen som 
denne ska ta ställning till för att se hur kandidaten reagerar i olika situationer. Respondent 2 
anser att personlighetstester är en spegel av intervjun och använder det främst som ett facit av 
att känslan var rätt under intervjun. Respondent 3 använder alltid Master Managements tester 
(MPA) som mäter personlighet i relation till tjänstespecifikationen. Detta utförs både på 
annonserade och researchuppdrag och används som ett diskussionsmaterial och komplement 
inför djupintervjun. Kandidaten utför testet online eller hos rekryteringsföretaget och sedan 
går rekryteraren och kandidaten igenom resultatet tillsammans. Respondent 4 använder sig av 
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en big five modell för en personlighetsprofil och har även ett dotterbolag som är 
specialiserade på olika typer av tester och kan då erbjuda paket i samarbete med dotterbolaget 
till sina kunder. Ungefär hälften av kunderna vill använda sig av personlighetstest som då 
används som ett komplement till intervjun och resultatet från testen får aldrig vara avgörande. 
Respondent 5 anser att metoden kompetensbaserade djupintervjuer i kombination med 
personlighetstestet OPQ ger samma utslag och ett dubbelarbete, därför använder de sig 
mestadels endast av djupintervjuerna. Om en kund har svårt att fatta ett beslut kring två 
kandidater mot slutet av rekryteringsprocessen så kan de utföra en OPQ, men då med på 
förhand valda delar som kompletterar intervjun. Respondent 6 menar att det inte är vanligt att 
kunden vill använda personlighetstester, det är mer i undantagsfall. Som de övriga 
Respondenterna anser Respondent 6 att personlighetstester är ett komplement till övriga 
verktyg i rekryteringsprocessen som till exempel intervjuer. Respondent 6 tror att 
användandet av personlighetstest är beroende på rekryterarens bakgrund och hur erfaren 
rekryteraren är. Respondent 7 anser att personlighetstest är viktigt och använder ett test som 
de har stort förtroende för. Testen är självskattningstest vid namn TST (test för selektion och 
träning) och TPPA (Thomas Personal Profile Analysis) och de mäter den allmänna förmågan i 
stället för utbildning och erfarenhet.  

 Tillförlitlig bild. För att skapa en tillförlitlig bild av kandidaten använder sig 
Respondenterna av olika teknik som i grund och botten är liknande. Ett viktigt moment att 
säkerställa en tillförlitlig bild är främst genom intervjuer och referenstagning. Respondent 1 
utför en traditionell intervju med kandidaten som varar i cirka två timmar och får då fram 
mycket information om denne. Kandidaten får beskriva tidigare arbetsuppgifter och ge 
exempel kring detta. Vilket ger en sanningsenlig bild och det blir svårt för kandidaten att vara 
oärlig. De kandidater som Respondent 1 träffar är oftast kända för respondenten sedan 
tidigare, dock använder de inte tidigare kunders anställda. Respondent 1 har vid ett tillfälle 
varit med om att en kandidat ljugit om sin examen och är noga med referenser och i vissa fall 
även kreditupplysning. En tillförlitlig bild bygger mycket på erfarenhet, egna åsikter och även 
referenstagning. Respondent 2 använder sig av case studies som är beroende på 
organisationen och hur den ser ut. Det tar alltid ett flertal referenser, vanligtvis cirka fem 
stycken per kandidat. Referenserna tas från tre grupper: Chefer för att få en bild av hur 
kandidaten arbetar, Kollegor för att få en mer personlig bild av kandidaten samt Kunder för 
att se hur kandidaten uppfattas av kunden i verkligheten. Det har aldrig hänt respondent 2 att 
någon kandidat har ljugit om sina meriter men har hört andra i branschen som har det. Det 
finns koder som en erfararen rekryterare lär sig att tyda för att se om en person ljuger menar 
Respondenten. Respondent 3 anser att deras egen modell som de arbetar efter är mycket 
kvalitetssäkrande. Genom att de har flera konsulter och researcher som granskar kandidaterna, 
de har flera möten med kandidater och utför även en bakgrundskoll på kandidaten. Kunden 
har även möjlighet att följa hela processen genom den tidsaxel som delas ut i uppdragets 
början. Referenstagning är en viktig del och respondent 3 tar cirka två till tre referenser per 
kandidat men ibland fler. Respondent 3 har heller aldrig kommit på någon kandidat med att 
ljuga, men det är viktigt att vara noggrann och ta många referenser. Respondent 4 arbetar med 
CV-säkring där de undersöker konsulten ett antal år tillbaka, de kontrollerar bland annat att 
deras examen är uttagen. De försöker även prata med en tidigare personalchef på företaget där 
kandidaten varit anställd. Det har inte hänt respondent 4 att någon kandidat ljugit i sin CV, 
men en del kandidater överdriver eller ändrar datum för att få bort luckor i sitt CV. 
Respondent 5 och 6 kvalitetssäkrar sina kandidater genom sina djupintervjuer i första hand, de 
har en process som bygger på en telefonintervju, CV och en djupintervju där de vänder och 
vrider på många olika företeelser. De föreslår även för kunden att kandidaten ska göra ett 
arbetsprov. Vid referenstagningen ställer de frågor som är specifika för just denna kandidat 
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och tjänsten den söker, dels utifrån den kompetensbaserade djupintervjun. Då är det viktigt att 
gå igenom hela sin lista med frågor och inte låta sig vilseledas av en entusiastisk 
referensperson. Antalet referenser skiljer sig beroende på hur känd den här personen är för 
verksamheten, men två till fyra är det vanligaste, Respondent 5 har heller aldrig varit med om 
att en kandidat har ljugit i sin CV, men vet att sådant har förekommit. Respondent 7 använder 
sina djupintervjuer och anlagstest för att skapa en tillförlitlig bild samt att de vanligtvis 
använder kända kandidater som det redan har kunskap om. 

 Uppföljning. Efter rekryteringsprocessen slut är det viktigt att följa upp att kunden är nöjd 
med både kandidaten och samarbetet med rekryteringsföretaget. Respondent 1 har en 
kontinuerlig kontakt med både kunden och kandidaten. De lämnar även en garanti att de följer 
upp den fortsatta processen efter fyra månader och ytterligare ett år efter avslutad process och 
om det inte fungerar så gör de om processen utan kostnad. Enda anledning är om det har skett 
en intern omorganisation, då gör de inte om processen gratis. Respondent 2 har ett 
fadderprogram där de coachar kandidaten i tre månader då många företag inte själva har den 
möjligheten. Respondent 3 betonar att det är viktigt att följa upp att kunden och kandidaten är 
nöjda med rekryteringsföretaget och med varandra. Även Respondent 3 har en garanti om 
kandidaten slutar självmant inom sex månader så rekryterar de en ny kandidat kostnadsfritt 
under förutsättning att det inte varit någon omorganisation eller liknande eller att kravprofilen 
har ändrats. Även Respondent 4 gör en uppföljning efter sex månader, men många gånger 
ibland även efter tre månader för att undersöka att kunden är nöjd. 

 

Personlighet & meriter 
 

 Rätt person på rätt plats. Att få rätt person på rätt plats är mycket viktigt för en 
organisations tillväxt och framgång. För rekryteringsföretagen som är specificerade på 
chefsrekryteringar kommer många uppdrag utifrån rekommendationer därför är det viktigt att 
kunden blir nöjd och återkommer. Samtliga Respondenter anser att det är viktigt med rätt 
person på rätt plats, även om en Respondent anser att detta är något av en klyscha och att det 
mer blir en så bra person som möjligt på rätt plats. Varför det ska vara rätt person på rätt plats 
är för att företaget framtida utveckling ska bli säkrad och för att fel person kostar för mycket. 
Fel person leder till missnöje samt att personen på ett eller annat sätt kommer att lämna 
organisationen. En Respondent menar även att det är personalen som är företaget, därför är 
det viktigt med rätt sorts personal. 

 Bakgrund. Vilken betydelse har då barndom och ungdomsår i rekryteringsprocessen. 
Respondenterna i studien är eniga om att det är en bra öppningsfråga i intervjusituationen för 
få kandidaten att slappna av en aning och då få en bild av kandidatens uppväxt. Här skiljer sig 
Respondenterna sig i två sidor varav det ena sidan anser att barndom och ungdomsår är en bra 
inledande fråga men att det inte är avgörande i processen. Den andra sidan anser att det är 
viktigt då det stärker bilden av kandidaten och visar på dess öppenhet. De flesta 
Respondenterna ställer frågor om ungdomstiden, kring gymnasiebetyg och intressen samt 
familjesituation. 

 Meriter eller personlighet. Vad som spelar störst roll av personlighet eller meriter är 
bundet till uppdragets form, beroende på om kandidaten ska vara ett ansikte utåt eller bara en 
kunskapskälla. Respondent 1 menar att det är viktigt med både och, de tidigare erfarenheterna 
blir som en utgångspunkt för sökningen. Kandidaten ska ha arbetat i branschen eller med 
vissa arbetsuppgifter och sedan kommer personligheten in mot slutet av processen. I slutmötet 
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med kunden är det oftast personkemin mellan kund och kandidat som är avgörande. 
Respondent 2 menar att kunden ofta vill ha färdigheter istället för handlingskraft. Det är lika 
viktigt med erfarenhet och personlighet, men erfarenheten är nyckeln in exempelvis via en 
högskoleutbildning. Erfarenhet ger trovärdighet. Personligheten spelar roll när kandidaterna 
är likvärdiga erfarenhetsmässigt, då främst inställningen. Respondent 3 anser att det beror på 
yrkets utformning, de är väldigt noga med att hela tiden vara lyhörd för kundens behov, vad 
som är viktigt för kunden och vad kunden behöver. Respondent 4 menar att till att börja med 
är det tidigare erfarenhet på pappret eftersom när de ringer upp kandidater ligger deras första 
bedömning på den första telefonintervjun med kandidaten. Då går de igenom om kandidaten 
har rätt kvalifikationer för tjänsten och till att börja med handlar det mycket om erfarenhet. 
Självklart är det även viktigt med personlighet och att passa in hos kund men det kommer 
efter erfarenheten. Respondent 5 anser att det beror väldigt mycket på vad det är för tjänst. Är 
det en specialistroll så är det mindre viktigt med personligheten. Men är det en person som 
ska agera utåt, då är det personligheten i kontaktytan mot kund som är viktig och då är 
personlighet oerhört viktig. I undantagsfall är tidigare erfarenheter viktigare men generellt går 
det sällan väga upp erfarenheter med brister i personligheten. En formell kunskap kan en 
kandidat tillägna sig om den har rätt personlighet. Respondent 6 lägger mycket stor vikt vid 
vilken bransch kandidaten kommer ifrån samt vilket företag. Att ha arbetat för ett visst företag 
ger i många fall extra plus i kanten. Det som är viktigast är deras motivation, varför de 
bestämmer sig för att gå vidare. Respondent 7 beskriver det som att attityd och 
anpassningsbarhet är viktigare än erfarenhet eftersom kompetens går att lära in. 

 Vilken personlighet söker företaget? Hur de olika Respondenterna gör för att ta reda på 
vilken typ av personlighet som företaget söker efter utgår alltid från mötet med kund och 
utformandet av kravprofilen, sedan skiljer det sig efter vem rekryterarna väljer att prata med 
hos kunden. För att få reda på vilken personlighet kunden söker efter brukar Respondent 1 
träffa de personer som har betydelse för rekryteringen. Respondenten träffar då aktuella 
personer på företaget under cirka en timme, då får personerna berätta vad de tycker att de 
behöver för slags person och även hur kandidaten bör vara för att trivas på företaget. Svaren 
kan skilja mycket mellan chefen på företaget och övriga anställda. Respondent 1 går även 
igenom kravprofilen och frågar om samtliga tycker att den stämmer överens med vad företag 
söker och behöver för person. Respondent 2 fokuserar på att prata med flera olika i 
ledningsgruppen och frågar då hur de kom fram till sin kravprofil och vad som var avgörande 
för att den blev som den blev. Respondent 3 använder sig av tester som de utför från ett 
arbetsgivarperspektiv och utifrån detta skapas en profil som sedan breddas något och som 
sedan jämförs med kandidaternas personlighetsprofiler i testet. Det handlar även mycket om 
att förstå organisationskulturen hos kunden och det gör rekryteraren genom att träffa många 
olika personer på företaget. Respondent 4 fokuserar mycket på hur de existerande cheferna på 
företaget fungerar idag, de personer som den nyrekryterade ska arbeta tillsammans med. 
Respondent 5 undersöker vilken personlighet kunden söker genom att besöka dem och känna 
in kulturen så att de förstår dem, vad som är viktigt där, och de pratar även om 
företagskulturen. Sedan ger Respondenten företaget i uppdrag att fylla i en lista med vilka 
egenskaper företaget söker och diskuterar det sinsemellan för att förstå och hitta den här 
funktionen. Respondent 6 menar att det är viktigt att ställa dessa frågor vid kravprofilsmötet. 
Då kan Respondenten ringa in kundens förväntningar och syn på hur kandidaten bör vara 
personlighetsmässigt. Även Respondent 7 tycker att dessa frågor besvaras under 
kravprofilsmötet och de erbjuder även kunden att göra en befattningsprofil, där även kunden 
får fylla i ett frågeformulär. Detta är dock tidskrävande och används inte i större utsträckning 
då företagen ofta har bråttom att hitta en kandidat till positionen. 
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Organisatorisk passform, kultur, normer och informella regler 
 

 Kultur. Samtliga Respondenter är överens om att det är viktigt att undersöka företagets 
kultur och de väljer att själva känna in kulturen på företaget. En del Respondenter anser att det 
inte går att ställa frågor kring detta medan andra gör det till stor del. Respondent 1 menar att 
detta är mycket viktigt då kulturen är företagets själ. Det är viktigt att gå runt på företaget och 
se hur de arbetar samt att undersöka atmosfären i receptionen eller lunchrummet. Det kan 
även vara av vikt att träffa företagets största kund för att få mer information kring detta. 
Respondent 2 fokuserar på vad de anställda gör tillsammans på företaget, om medarbetarna 
även umgås privat och vad de gör för aktiviteter tillsammans. Respondent 3 menar att det är 
mjuka frågor som ställs angående ett företags kultur, inga direkta frågor utan mer frågor om 
medarbetarna umgås utanför arbetstid, vad de gör för att stärka sammanhållningen, till 
exempel hur den senaste julfesten var. Men även frågor om vad företaget har för uppfattning 
uppåt, pratar Respondenten med en mellanchef är det intressant att fråga om vad den personen 
har för bild av koncernledningen. Respondent 4 brukar låta kunden berätta hur de upplever 
företaget, även personer som inte har chefspositioner brukar de be berätta vad de anser om sin 
nuvarande chef, vilken ledartyp den är och om de gör något kul tillsammans på arbetsplatsen. 
Gällande företagskulturen är det viktigt att försöka lyssna in, gå omkring och se hur det ser ut 
i lokalerna, träffas medarbetarna efter jobbet, om det ordnas konferensresor. Respondenten 
anser att det är viktigare att lyssna än att ställa specifika frågor. Respondent 5 brukar fråga 
rakt ut om kunden har någon utpräglad företagskultur.  Detta svar följs upp av frågor om hur 
de märker av kulturen. Sedan använder Respondenten det som kunden har valt att använda 
som identitet, för att testa om det stämmer. Respondent 6 skapar mycket av intrycket på egen 
hand, hemsidan är viktig, representanten, personalchefen är i allra högsta grad en viktig 
kulturbärare. Att slå sig ner i en reception hos en kund kan visa mycket av om vad det är för 
företagskultur. Respondent 7 känner också in miljön och den allmänna stämningen samt 
frågar hur kommunikationsvägarna ser ut. Det är även viktigt att våga fråga vad som är dåligt 
på företaget. 

 1ormer. Samtliga Respondenter menar att normerna på företaget oftast är något som 
upptäcks via ett besök på företaget. Exempelvis genom lappar i köket där det står ”Din 
mamma jobbar inte här”. Respondent 3 tycker att detta är svårt att undersöka, för de är ofta 
outtalade speciellt i stora organisationer finns det vanligtvis en sorts politik om vad 
personalen bör och inte bör göra. Respondent 1 och 4 menar att detta är något som ingår i 
företagskulturstänket. Respondent 5 menar att detta kan vara av vikt, men det är ingenting 
som de går in på i detalj. Det är viktigt att försöka att förmedla en så sann bild som möjligt till 
kandidaterna som stämmer överens med verkligheten. Respondent 6 anser att detta är mycket 
viktigt men att det inte brukar finnas så stora skillnader mellan företag i samma branscher. 
Samtliga Respondenter är överens om att det är av vikt att den sökandes normer 
överensstämmer med företagets. Respondent 1 menar att det finns vissa företag till exempel 
inom tobaksindustrin där det är mycket svårt att hitta kandidater som vill arbeta i dagens läge, 
detta visar hur viktigt det är med överensstämmande normer. Respondent 2 anser att etik och 
moral är viktigt hos företagen. Sedan gäller olika normer beroende på bransch. Hos 
ekonomerna är etik och moral väsentligare medan industrin har kvalitet och lagar som är 
viktigare. Respondet 3 menar att detta är en mycket viktig faktor. Men sedan är det också lätt 
att rekrytera spegelbilder, helst vill företagen ha någon som har samma grundvärderingar, 
men sedan kan vissa normer och attityder skilja sig åt för att komplettera bolaget. Respondent 
4 tror att det beror på vilka normer som det handlar om men anser att det är viktigt att 
förmedla till kunden vilken kultur det är på företaget. Respondent 5 menar att det är viktigt 
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därför att företagets normer lever ju endast om de anställda lever efter dem. Medan 
Respondent 6 tror att då företag är mer långsiktiga i sina rekryteringar är det väldigt viktigt att 
kandidaten har rätt attityd. Respondent 7 ställer raka frågor om företaget lever upp till sin 
vision. Att ta reda på normer är viktigt ur två aspekter då det gäller att se om kandidaten 
stämmer samt för att kunna förmedla en bra bild av företaget till kandidaten. 

 Informella regler. För att förstå företagets kultur samt de informella regler som finns är det 
viktigt att försöka träffa så många som möjligt på företaget anser samtliga Respondenter. 
Ibland när uppdraget sker under sekretess kan dock Respondenterna enbart prata med 
kontaktpersonen. Det skiljer sig också i om de samtalar med alla nivåer i företaget eller enbart 
ledning. Respondent 1 menar att det ofta kommer fram information om informella regler 
under möten tillsammans med kunden, till exempel genom mjuka frågor och att prata med 
flera personer på företaget. Med dagens öppna samhälle märker de ofta om det är några 
speciella regler som gäller på företaget. Respondent 2 anser att det är få kunder som svarar 
formellt på frågor om informella regler och att det ofta är outtalade regler som upptäcks med 
tiden. Det är inte många arbetsplatser som har tid att ta hand om nyanställda. Respondent 3 
menar att informella regler kan vara sådana saker som klädkod och fikaraster och att det kan 
vara av vikt att undersöka. Det är också viktigt att förstå om medarbetarna är väldigt sociala 
eller introverta. En väldigt extrovert person i en introvert miljö trivs ofta inte medan det oftast 
är lättare för en introvert att trivas i en extrovert miljö. Sådana detaljer undersöks och detta 
går hand i hand där värderingar, kultur, regler och normer är en slags helhet i företagets 
kultur. Respondent 4 menar att det blir automatiskt så att de flesta kunder brukar berätta om 
det är några speciella informella regler som är av vikt. Respondent 7 pratar med avdelningen, 
arbetsledaren samt den person som innehar en liknande roll på företaget. 

 Brutna löften och överenskommelser. Denna fråga tolkas lite olika av Respondenterna men 
Respondent 1 betonar att de aldrig lovar en kandidat någonting men att det kan vara ett 
riskprojekt att vara med i en rekryteringsprocess eftersom det inte går att förutsäga vem som 
får jobbet. De vidarebefordrar de uppgifter som de får från kunden och sedan är det upp till 
kandidaten hur den vill ställa sig till detta. De övriga Respondenterna tolkar frågan mer kring 
hur en kandidat kan tänkas agera i framtiden. Ingen av Respondenterna ställer raka frågor 
kring detta men har ändå lite olika tekniker för att undersöka hur brutna löften och 
överenskommelser hanteras. Respondent 2 berättar att de inte ställer några hypotetiska frågor 
om hur en kandidat reagerar i olika situationer, utan de arbetar med case rörande hur 
kandidaten till exempel hanterar personalen. Även respondent 7 använder sig av case för att 
undersöka hur kandidaten antas hantera kommande situationer. Respondent 3 ställer inte raka 
frågor kring detta men de skaffar sig en bild av kandidaten utifrån intervjufrågorna. Vid 
intervjutillfället används strukturerade intervjuer där de samtalar utifrån ett tema där frågor 
kring detta ställs. Men dock inga raka frågor hur kandidaten specifikt hanterar olika 
situationer. Respondent 5 menar att detta är en mycket bra idé men ingenting som de utövar i 
nuläget. De arbetar mycket utifrån att kandidaterna får ge exempel utifrån situationer som de 
har hamnat i tidigare situationer och då får Respondenten en bra bild av hur kandidaten 
hanterar olika situationer. Respondent 6 menar att de aldrig ställer hypotetiska frågor av den 
anledningen att det är svårt att veta om kandidaten verkligen skulle bete sig på detta sätt i en 
framtida situation. Det är bättre att utgå från tidigare erfarenheter för att då får en säkrare bild 
av hur det verkligen är. 

 Olikheter och bakgrund hos medarbetare. Respondenterna svarar väldigt olika på denna 
fråga och de tolkar in många olika budskap i frågan. En del svarar att det är svårt att få svar på 
liknande frågor och vissa av Respondenterna menar att detta en viktig del som måste belysas. 
Respondent 1 menar att de talar mer i generella termer om hur kandidaten är som chef och om 
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den har varit med om några större konflikter eller personalproblem. Detta kan till exempel 
röra konflikter som stöld eller alkoholism hos en medarbetare. Kandidaten brukar då berätta 
vad som hänt och om kandidaten har en bra förklaring kring problemet brukar det aldrig vara 
några konstigheter. Respondent 2 menar att detta är någonting som ofta kommer fram vid 
intervjutillfället med hjälp av provocerande frågor. Men även referenstagning är ett bra 
verktyg för då märks det direkt om någon kandidat ljuger eller försöker att försköna bilden av 
sig själv. Respondent 3 fokuserar mycket kring manligt och kvinnligt då de alltid tar fram en 
slutkandidat av varje kön. Vid de tillfällen då en kvinna rekryteras till en mansdominerad 
bransch diskuterar de kring temat hur kandidaten hanterar detta. Det är farligt att rekrytera en 
kvinna bara för att hon är kvinna. När en kvinna rekryteras till en mansdominerad bransch så 
är det intressant att höra hur företaget resonerar kring detta och hur de hanterar det. Samma 
sak gäller med etnisk bakgrund. Det är viktigt med en person som passar in i gruppen. 
Respondent 4 lägger fokus på frågor om kandidatens ledarstil och vad de har för synpunkter, 
det blir olika typer av frågor beroende på vad de är för uppdrag. Respondent 5 menar att om 
de skulle ställa sådana frågor skulle de endast få politiska svar, utan det handlar om att lyssna 
på deras sätt att prata för att få en allmän känsla om det här är en person som är genuint 
intresserad av vad andra kan tillföra. Respondent 6 menar att detta inte är något som de 
behöver gå in på när de redan känner till kandidaterna och vet hur de arbetar. Dagens företag 
är vana vid olikheter som sexualitet och nationalitet och företagskulturen skiljer sig inte så 
mycket mellan företagen. Respondent 7 ställer hypotetiska frågor kring mångfald men anser 
som respondent 5 att det är svårt att få annat än politiskt korrekta svar. 

 

Matchning 
 

 Matchning av företagets önskemål. För att allt i slutänden ska fungera och alla parter ska 
bli nöjda krävs att den slutliga matchningen blir så bra som möjligt enligt samtliga 
respondenter. Hur de själva matchar kandidater med företag beror på deras metod att ta fram 
en kandidat samt hur de söker information om företaget. Respondent 1 matchar företagens 
önskemål genom möten kombinerat med tidigare erfarenhet och personlighet samt betyg från 
skola och arbete. De tar även minst två referenser. Eftersom de kan vara av känslig karaktär 
låter de alltid kunden träffa kandidaten innan de tar referenser, eftersom det inte är säkert att 
kandidaten får arbetet. De tar även aldrig referenser hos nuvarande arbetsgivare. Respondent 
2 använder sig av PAR (problem action result) istället för personlighetstest, som är en typ av 
aktion – case studies. En annan viktig del är att titta på kroppsspråk för att se om kandidaten 
ljuger eller inte är bekväm med det den säger. Att ta referenser är också viktigt för att se hur 
kandidaten upplevs av andra. För att hitta rätt kandidat sitter de med och ”tolkar” åt båda 
parter samt har en löpande diskussion under processen. Både kandidaten och den anställande 
organisationen är oftast dåliga på att göra reklam för sig själva. Det är viktigt att kunden vet 
lönekraven för den kompetens som efterfrågas. Matchning går automatiskt genom den process 
Respondenterna har då de tittar på de formella kraven i kravprofilen, vad som bör finnas med 
och vilka meriter det är som inte går att komma undan. Respondent 3 menar att kunden alltid 
har rätt, men i vissa fall kan kraven på kandidaten vara orimliga. Respondenten måste då 
försöka att påtala detta för kunden och sedan får kunden ta ställning till hur den vill agera i 
frågan. Respondent 6 menar att detta är en mycket bred fråga men menar att de matchar redan 
vid researcharbetet, då de börjar med en lång lista med personer som de kontaktar och utifrån 
dessa gör de en kortare lista där rekryteraren väljer kandidater utifrån. Respondent 7 använder 
intervju, anlagstest samt arbetsplatsprofilering för att matcha kandidat med företag. Kunden 
tar tillsammans med rekryteraren även fram case där kandidaten testas. 
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 Chefsrollen och arbetsåtaganden. Samtliga av respondenterna går igenom chefsrollen och 
dess arbetsåtaganden på mötet med kund då kravprofilen utformas. Respondent 2 menar att de 
brukar undersöka hur ledningsgruppen ser ut, vilken ledarstil som tillämpas och att mål och 
strategier stämmer överens med de intryck som rekryteringskonsulten har fått av företaget. 
Det är också viktigt att undersöka om kandidaten kommer att ingå in en arbets- eller 
ledningsgrupp. Respondent 2 går även igenom företagets årsredovisning, mål och hur dessa 
mål ska uppnås. Även respondent 5 betonar att det är viktigt att undersöka vilken ledarstil 
som existerar på företaget. Det är viktigt för att företagets kultur styrs av sin ledning och 
därför rekrytera in en person som kan hjälpa till och stödja detta, det vill säga vad företaget 
ska stå för. Det är inte bara för att få upp den interna kulturen för medarbetarnas skull utan det 
handlar om den image företaget skapar. Kunden har ofta en preferens om vad de vill ha för 
person och vilken ledarstil denne bör utöva. Respondent 6 brukar vara väldigt noga med att gå 
igenom chefsrollen och dess arbetsåtaganden, då det kan vara vissa punkter som är viktiga att 
känna till under rekryteringsarbetet. Det är viktigt att gå igenom en nulägesrapport av 
företaget men samtidigt vart de är på väg och vart fokus ligger just nu. Respondent 7 granskar 
befintliga chefspositioner och ledningsgruppen, vilken typ av ansvar ska kandidaten förväntas 
ta på företaget, samt hur är personen som leder företaget nu som chef. 
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Diskussion 
 

 

Rekryteringsprocessen 
 
Under studiens gång har det framkommit att det första mötet med kunden då kravprofilen 
utformas är den mest centrala delen i rekryteringsprocessen. Samtliga av företagen arbetar 
främst med informella rekryteringskanaler såsom research men vissa av företagen arbetar 
även med annonsering. Enligt både Respondenter och tidigare forskning innehåller en 
research främst kartläggning av konkurrenter och liknade branscher men även sökning via 
databaser och branschnätverk. Att formella rekryteringskanaler i egenskap av annonsering 
inte är vanligt beror mycket på att många av rekryteringarna är konfidentiella och sker under 
sekretess. Det beror på att tjänsterna ofta ska tillsättas utan att den person som sitter på 
positionen i nuläget ska ha kännedom om detta. En annan orsak är att kandidaterna ska 
skyddas, nuvarande arbetsgivare och referenspersoner bör inte få vetskap om att kandidaten 
finns med i rekryteringsprocessen ifall att kandidaten inte går vidare i processen. Samtliga 
Respondenter använder intervjuer, referenstagning och i viss mån testverktyg. 
Respondenterna har kandidatintervjun som största informationskälla och då används både 
telefonintervju samt djupintervju. Ett utav rekryteringsföretagen använder kompetensbaserad 
djupintervju och de menar att intervjutekniken även täcker psykologisk testning. Detta företag 
använder därför endast psykologiska tester i undantagsfall. Martin och Pope (2008) anser att 
denna typ av intervju är bäst lämpad i samband med personlighetstest som även testar hur 
kandidaten är som person och dess möjligheter att åstadkomma förändringar i organisationen. 
Här skiljer forskningens bild sig från Respondentens då de anser att den kompetensbaserade 
intervjun täcker de områden som personlighetstesten även behandlar.  
 Flertalet Respondenter använder testverktyg som ett underlag för intervjuer, till exempel 
för att bekräfta en känsla som uppkommit för Respondenten under intervjun, något som ska 
nämnas i sammanhanget är att största delen av de rekryterare som författarna intervjuat inte 
har beteendevetarbakgrund. Forskningen säger att användandet av testverktyg har ökat men 
att det fortfarande används i för liten utsträckning. Respondenterna ger testverktygen ett 
enbart kompletterande värde medan teorin höjer testverktygen och menar att testerna har en 
hög validitet. De respondenter vi talat med använder sig alla av olika testverktyg. Rothstein 
(2006) och McQuaig (1991) menar att tester är värdefulla i bedömning av personal, förutsatt 
att de används på rätt sätt och av en person som förstår hur de ska tolkas. En av 
Respondenterna uttryckte att det antagligen är rekryterarens bakgrund som avgör hur stor 
betydelse som testerna får. De rekryterare som har beteendevetare bakgrund använder tester 
oftare och till större del och det överensstämmer även med det resultat som framkom i denna 
studie. Forskarna påpekar vikten av att ha kunskap att tolka testen rätt och det är svårt för en 
person utan utbildning inom personlighetstester. Kan det vara svårigheten i att göra 
bedömningar av tester som gör att användandet inte ökar eftersom tillförlitligheten enligt 
forskningen är hög? Ett annat viktigt moment för att säkerställa en tillförlitlig bild är främst 
genom referenstagning. Det här var en fråga som förvånade författarna på grund av dess 
känslighet enligt tidigare forskning utförd av Mabon (2002). Många utav Respondenterna 
upplevdes besvärade av frågan och endast en Respondent berättade om när denne påkommit 
en kandidat med att ljuga om sin utbildning. De övriga Respondenterna känner till andra i 
branschen som varit med om detta men vill inte själva kännas vid det. Respondenterna tar upp 
att visst har de upptäckt att respondenter fyllt i luckor med arbetslöshet och att en månads 
anställning blivit ett halvår, men ingen anser detta vara en lögn. Att detta upplevs som en 
känslig fråga kan bero på att Respondenterna har stor tillit till sin omdömesförmåga och att 
upptäcka en lögn är som att hitta brister i det främsta verktyget de har för en bra rekrytering. 
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Respondenterna anser att en erfaren rekryterare har lärt sig läsa de koder som förevisar en 
lögn. 
 
 

Personlighet och Meriter  
 
Att få rätt person på rätt plats är mycket viktigt för en organisations tillväxt och framgång. Fel 
person leder till missnöje samt att personen på ett eller annat sätt lämnar organisationen. För 
att denna process ska bli så lyckad som möjligt är det viktigt att rekryteraren ger en ärlig och 
sann bild av företaget. Hur långt tillbaka i tiden rekryteraren går när denne ska hitta rätt 
kandidat varierar, men samtliga Respondenter är överens om att uppväxten är en bra 
öppningsfråga vid intervjusituationen. Några av Respondenterna anser att detta har större 
betydelse medan andra anser att det är av större vikt att fokusera på hur kandidaten är idag. 
Att titta tillbaka på en kandidats bakgrund är dock något som Martin och Pope, (2008) anser 
vara av stor vikt då det kan visa om kandidaten haft några svårigheter eller större förändringar 
i sitt liv som kan medföra att kandidaten har blivit en starkare person och inte är rädd för 
förändringar. 
 Vad som spelar störst roll av personlighet eller meriter är enligt Respondenterna beroende 
på uppdragets form, om kandidaten ska vara ett ansikte utåt eller bara en kunskapskälla. 
Erfarenheten är grunden, det är den som gör att en kandidat blir aktuell för en process medan 
det ofta är personligheten som styr i slutvalet med kund. Tidigare beskriven teori visar på att 
inneha en ledarposition är en mycket svår uppgift för en person som inte har för uppdraget, 
relevanta egenskaper. Personen behöver kunna handskas med problemsituationer, ge 
konstruktiva tillrättavisanden och handleda sina medarbetare. Enligt rekryteringsteorin är de 
faktorer som värderas högst generellt val av utbildning, betyg, arbetslivserfarenhet, önskan att 
bidra med sig själv som resurs, lön samt förmåner (Winston, 2001). En annan teori som 
presenteras av Mabon (2002) där urvalsinstrument för rekrytering beaktas, rangordnas 
instrumenten enligt följande arbetsprov, intervjuer (strukturerade), intervjuer (ostrukturerade), 
självbiografisk data (som personliga brev och CV), referenser, yrkeserfarenhet och 
studieresultat. Dessa teorier talar emot varandra och även till viss del emot Respondenterna i 
denna studie som värderar arbetslivserfarenhet och intervjuerna högst, sedan referenser och 
slutligen betyg och kurser. Två utav Respondenterna använder även case vilket värderas högt 
av tidigare forskning för att hitta rätt kandidat.  
 
 

Organisatorisk passform 
 
För att hitta rätt kandidat till kunden måste rekryteraren känna till företagets kultur, det är 
någonting som samtliga Respondenter är överens om. Respondenterna lägger stor tillit på att 
de själva kan läsa av miljön och att besöken hos kund ofta skapar ett relativt tillförlitligt 
intryck av organisationskulturen. Det finns dock undantag och ett par Respondenter har 
utarbetade metoder för att undersöka företagskulturer. Även Bergström och Knights (2006) 
anser att det är en viktig bit och att denna undersökning bör ske i en vänlig atmosfär och i en 
ömsesidig dialog. Forskarna anser även att det är viktigt att veta hur kulturen på företaget ser 
ut för att inte ge kandidaten en felaktig bild av företaget som sedan leder till att kandidaten 
slutar på företaget. Vad som är av vikt att undersöka inom företagskulturen är däremot ännu 
outforskat.  
 Vilka normer som gäller på företaget är något som Respondenterna avläser vid 
kundbesöket, dock är det ofta svårt att få en inblick eftersom normer ofta är outtalade, 
speciellt i stora organisationer. En utav Respondenterna menar att en organisations normer 
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lever med de anställda och att det därför är viktigt att hitta någon med liknande värderingar. 
Enligt tidigare forskning tar ofta rekryteraren med sig företagets normer till intervjutillfället 
och om kandidaten inte passar in i den bilden tillskriver rekryteraren omedvetet kandidaten 
negativa egenskaper (Hurley-Hanson & Giannantonio, 2006). Det gör det hela komplicerat 
eftersom rekryteraren bör ha en bild för att se vilken typ av kandidat som passar in på 
företaget men att det även kan ge en felaktig bild av en kompetent kandidat. Enligt 
Respondenterna finns två aspekter att ta i beaktande angående normer, varav den ena handlar 
om att se om kandidaten passar företaget och den andra för att kunna förmedla en bra bild av 
företaget till kandidaten. Det är viktigt att försöka att förmedla en så sann bild som möjligt till 
kandidaterna som stämmer överens med verkligheten.  
 För att Respondenterna ska kunna ta del av företagets informella regler anser de att det är 
viktigt att försöka träffa så många personer som möjligt på företaget. Kultur, normer och 
informella regler samt hur företaget hanterar olikheter och bakgrunder hos de anställda är en 
del av företagets tysta kunskaper som sitter i väggarna och för att den blivande chefen ska ha 
möjlighet att hantera detta krävs social kunskap. Enligt Sternberg (1995) ingår i detta begrepp 
även förmågan att hantera uppkomna svårigheter som brutna löften, därför bör rekryteraren 
ställa frågor kring detta under intervjun. Enbart två av de Respondenter vi talar med använder 
sig av den typen av frågor och då används frågorna som hypoteser i case scenarier för att på 
så sätt undersöka hur kandidaten reagerar i olika situationer. Övriga anser att det är svårt att 
ställa hypotetiska frågor kring detta då svaren inte alltid blir tillförlitliga. De menar att det då 
är bättre att utgå från tidigare erfarenheter för att då får en säkrare bild av hur kandidaten 
reagerat i olika situationer. Författarna anser att alla dessa begrepp som normer, kultur, 
informella regler, de anställdas bakgrund och olikheter samt förhållandet till brutna löften kan 
kopplas till den definition av psykologiska kontrakt som används i denna studie. Dessa 
begrepp handlar om företaget och de lagar och regler som finns där samt hur kandidaten 
förhåller sig till kommande medarbetare och deras i sin tur relation till blivande chef. Därför 
bör detta tas upp som en viktig punkt i rekryteringsarbetet då det enligt forskning har visat sig 
att missförstånd eller brutna kontrakt leder till missnöje, sämre förmåga att göra ett bra arbete 
och förminskad respekt för båda parter. Även arbetstillfredsställelsen och tillit blir lidande när 
de psykologiska kontrakten missbrukas. Mc Quaig (1991) menar att vid rekrytering av en chef 
bör även inställningen till andra människor och arbetsledare vara viktiga punkter i 
bedömningen. Samt att om informationsutbytet styrs i rätt banor så bör det leda till att både 
negativa och positiva attityder avslöjas. Det hela handlar om rätt intervjuteknik, något som 
Respondenterna menar kommer med erfarenhet som rekryterare.  
 

 

Matchning 
 
I rekryteringsprocessen är det viktigt att inte enbart titta på möjligheter och utmärkande drag 
hos kandidaten utan även på anpassningsbarheten och förmågan att snabbt bli en i företaget. 
För att allt i slutänden ska fungera och alla parter ska bli nöjda krävs att den slutliga 
matchningen blir så lyckat som möjligt enligt Respondenterna. Forskarna hänvisar till ett 
antal välkända teorier såsom Festingers kognitiva dissonans teori (1954), Locke´s need of 
fullfillment (refererad i Kristof-Brown et al., 2005) och teorin om Psykologiska kontrakt 
(Robinson & Rousseau, 1994) och menar att rätt matchning av företag och kandidat är 
mycket viktig. Hur Respondenten själv matchar kandidaten med företaget beror på metoden 
att ta fram en kandidat samt hur de söker information om företaget. Samtliga Respondenters 
processer liknar de forskningsresultat som framkommit. Där beskrivs vikten av att betrakta 
organisationen som ska anställa och företagets samstämmighet med kandidatens skicklighet 
och kunskap (Kristof-Brown et al., 2005). Trots de olikheter som finns i de olika 
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Respondenternas förfarande så tar de allra flesta hänsyn till de viktiga resultat som 
forskningen kommit fram till. Enligt Fiedler och Mcaulay (1999)  är ett vanligt misstag att 
ignorera vikten av effekten som ledarskapssituationen har på prestationen. De Respondenter 
som intervjuats i denna studie har detta klart för sig och undviker på så sätt misstaget. Ett 
problem som kan uppstå är att det sällan går att förutse framtidens ledarbehov, som kan 
förändras från dag till dag.  
 I den meta-analys utförd av Kristof-Brown, Zimmerman och Johnson (2005) om 
matchning mellan personkaraktär och arbetsplats som tidigare presenterats beskrivs följande 
delar som viktiga att beakta; meriter, behov, värderingar, personlighet, mål, attityder och 
prioriteringar. Av de delar som räknas upp tar Respondenter upp samtliga förutom 
prioriteringar. Kan det vara så att den delen hamnar under någon annan del i 
rekryteringsprocessen eller anser Respondenterna att det inte är en lika viktig bit. Samtliga av 
Respondenterna går igenom chefsrollen och dess arbetsåtaganden på möte med kund då 
kravprofilen utformas. Respondenterna menar att vanligtvis undersöker hur ledningsgruppen 
ser ut, vilken ledarstil som tillämpas och att mål och strategier stämmer med de intryck som 
rekryteringskonsulten har fått av företaget. Det är viktigt för att företagets kultur styrs av sin 
ledning och det här handlar om den image företaget skapar. Enligt den teori som presenteras i 
detta arbete fungerar en chef som en förebild som lär ut och får medarbetarna att se på de 
existerande metoderna på nya sätt och våga förändring (Fry, 2003). En chef som får 
medarbetarna med sig kan förändra ett företags normer och värderingar och det bör beaktas 
ifall en förändring inte är aktuell. Respondenterna anser att det också är viktigt att undersöka 
om kandidaten ska ingå in en arbets- eller ledningsgrupp. Kunden har ofta en preferens om 
vad de vill ha för person och vilken ledarstil denne bör utöva. Det är kunden som i slutänden 
bestämmer vilken kandidat som anställs varför rekryterarens arbete är att ta fram en kandidat 
som är kompetent och passar kundens krav. 
 

 

Metodkritik 
 
Det är många hot mot validiteten i en kvalitativ studie och författarna har särskilt tagit 
hänsyn till att studien är utförd med Respondenter som är väl insatta i intervjusituationen och 
som många gånger har konstruerade politiskt korrekta svar något som även Respondenterna 
påpekade var ett problem. Studien innehåller även få Respondenter på grund av svårigheter 
att få tillgång till Respondenter samt att författarna ansåg att mättnad uppstod under 
intervjuernas gång. Författarna har även tagit stor hänsyn till att i en kvalitativ studie är 
forskaren instrumentet och därför vidtogs försiktigheter genom att båda författarna deltog på 
intervjuerna samt att den ene dokumenterade och intervjuerna spelades även in på band. Då 
författarna själva konstruerat intervjuguiden finns ingen testning på att reliabiliteten är hög, 
dock gav frågorna de svar som krävdes för studiens genomförande.  
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Slutsats 
 
Studiens syfte var att undersöka hur rekryteringsprocessen vid anställning av chef går till och 
även vad som krävs och eftersöks hos en chef samt vikten av organisatorisk och personlig 
matchning av chef och företag. Författarna anser att de har vunnit mycket kunskap gällande 
rekryteringsteorin och förstår att det som eftersöks hos en chef varierar beroende på företagets 
behov och själva uppdraget. Det avgörande för rekryteringsprocessen är kravprofilsmötet och 
om kunden och rekryteraren förstår varandra rätt. Samtliga Respondenter är överens om att 
när kandidaten har den grundläggande kompetens som krävs är det personligheten som har 
störst betydelse för att bli anställd. För rekryteraren gäller det att kunna läsa av företaget och 
de anställda. För att hitta rätt kandidat använder de intervjuer samt referenser i stor 
utsträckning för att få kunskap om kandidaten. Personlighetstest används av samtliga 
Respondenter men för de flesta fungerar det enbart som ett komplement, de rekryterare som 
använder de till större del har beteendevetare bakgrund och en större kunskap om testverktyg. 
Studien visar också att det inte skiljer sig åt mellan rekryteringsföretagen på grund av 
företagens storlek. Den skillnad som finns beror på företagets filosofi samt struktur som till 
exempel vilken bakgrund rekryteraren har eller om rekryteraren utför hela processen på egen 
hand eller om det finns tillgång till researchers som letar kandidater som rekryteraren sedan 
granskar och presenterar. Författarna var även intresserade av betydelsen av psykologiska 
kontrakt i rekryteringssammanhang. Detta är någonting som inte framträder som 
betydelsefullt för rekryteringsföretagen. Rekryteraren undersöker företagens kultur och 
organisationsform men går inte in djupare och tar reda på vilka psykologiska kontrakt som 
gäller för arbetsplatsen. Vidare anser flertalet Respondenter att frågor som behandlar framtida 
handlingar är svåra att få svar på. Anledningen till detta anser Respondenterna vara 
svårigheten att få annat än politiskt korrekta svar på liknande frågor samt att kandidaten 
faktiskt inte vet hur denne kommer att bete sig i en framtida situation. 
 
 

Tips på vidare forskning 

 
Forskning om vad inom företagskulturen som är av vikt att undersöka för en korrekt 
matchning av kandidat och företag saknas. Även forskning om hur rekryteraren på ett 
tillförlitligt sätt tar reda på hur en kandidat kan komma att reagera i framtida händelseförlopp 
saknas. Samt att mer forskning om psykologiska kontrakt i rekryteringssituationen behövs.
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Intervjuguide 

 
Rekryteringsprocessen: 

 
• Hur går rekryteringsprocessen till? 
• Vilka metoder och verktyg används? 
• Hur arbetar Ni för att skapa sig en tillförlitlig bild av kandidaten? 
• Används testverktyg:  

- Personlighetstest  
- Intelligenstest 
- Projektiva test 
- Anlagstest 
- Frågeformulär 

 

Personlighet och meriter: 

 
• Varför är det viktigt att få rätt person på rätt plats och vad söker rekryteraren efter i 

huvuddrag? 
• Lägger Ni större vikt vid tidigare erfarenheter eller vid personlighet vid en 

rekrytering? 
• Tittar Ni långt tillbaka i tiden det vill säga ungdom och barndomstid. 
• Hur mycket tittar Ni på tidigare erfarenheter? 
• Undersöker Ni att kandidaternas CV stämmer överens med verkligheten? 
• Hur stor vikt läggs vid personlighet? 
• Vad anser Du om personlighetstester? 
• Hur går Ni tillväga för att ta reda på vilken personlighet som företaget söker efter? 
• Hur många referenser tar Ni för varje kandidat? 

 
Organisatorisk passform: 

 
• Vilken typ av frågor ställer Ni för att ta reda på hur företagets kultur ser ut? 
• Hur tar Ni reda på vilka normer som gäller på det företag Ni rekryterar till? 
• Är det av vikt att den sökandes normer överensstämmer med företagets? 
• Vilka informella regler hos företaget är av vikt för Er att ta reda på inför en 

chefsrekrytering? 
• Ställer Ni frågor även till de anställda på företaget Ni ska rekrytera till när Ni vill 

undersöka kulturen eller har Ni enbart kontakt men en ansvarig? 
• Hur går Ni tillväga för att matcha företagets önskemål? 
• Hur tar Du reda på chefens arbetsåtagande det vill säga hur chefsrollen ser ut på 

företaget? 
• Ställer ni frågor om hur kandidaten kan komma att reagera i framtida situationer? 
• Ställer Ni frågor om hur den sökande ställer sig till brutna löften och 

överenskommelser och hur denne hanterar dessa? 
• Tar ni reda på hur den sökande hanterar de anställdas olikheter och bakgrund? 
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 Missivbrev 
 

Rekrytering av chefer 
 
Vi är två studenter som studerar Innovationsprogrammet med inriktning arbetslivspsykologi 
vid Mälardalens högskola. I nuläget arbetar vi med vårt examensarbete inom psykologi och vi 
är intresserade av den allt vanligare processen med rekrytering via rekryteringsföretag och då 
främst specificering på chefsrekrytering.  
 
Vi har tidigare kontaktat Er och bestämt tidpunkt för Er medverkan genom intervju om ämnet 
och vill med detta brev beskriva syftet tydligare och upplysa er om rättigheter samt delge er 
de frågor som intervjun behandlar. 
 
Vi har tidigare skrivit en b-uppsats inom ämnet chefsrekrytering och kände att vi ville föra 
detta ett steg längre, därför handlar c-uppsatsen om chefrekrytering och vilken metod som 
används för att hitta rätt chef för rätt arbetsplats. Hur går Ni tillväga och fokuserar Ni på olika 
företeelser såsom egenskaper, personlighet, organisatorisk passform och så vidare. 
 
Genom hela processen har Du som deltagare möjlighet att avbryta Din medverkan i studien. 
Enligt konfidentialitetskravet, har deltagaren alltid rätt att vara konfidentiell det vill säga att 
ingen på något sätt kommer att kunna identifiera Dig som deltagare i denna studie. Materialet 
ska behandlas med största konfidentialitet och förvaras på så sätt att obehöriga inte ska kunna 
ta del av dem. Undersökningen kommer att publiceras i en publiceringsdatabas för uppsatser 
vid svenska universitet och högskolor. Men deltagarna kommer att behandlas anonymt så att 
ingen person går att identifiera eller kopplas till studien. Du som deltagare behöver inte 
besvara någon fråga mot din vilja. Enligt nyttjandekravet, får uppgifter insamlade om enskilda 
personer endast användas i forskningsändamål.  
 
Tack för Ditt deltagande i vår studie, 
 
Med vänlig hälsning 
 
Lotta Larspers                    Caroline Palm 
070- 2736531                      070-5919571 
lls05001@student.mdh.se          cpm04001@student.mdh.se 
 


