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SA M M A N F A T T NIN G 
Centralt i många organisationer idag är att personalen är den viktigaste resursen. 
Denna studie berör rekrytering inom arbetslivet med avgränsning chefsrekryte-
ring. Studiens syfte är att studera hur verksamhetschefer beskriver rekrytering av 
första linjens chefer inom en offentligt styrd organisation. Detta med hjälp av tre 
frågställningar som beskriver rekryteringsprocessen före, under och efter rekry-
tering av första linjens chefer. 

Studien är en kvalitativ studie med induktiv ansats där åtta verksamhetschefer 
intervjuats och har fått beskriva rekryteringsprocessen samt vilka egenskaper 
och förmågor som eftersöks hos första linjens chefer. Resultatet har tematiserats 
och har därefter analyserats gentemot den teoretiska referensram som finns i 
uppsatsen.    

Resultatet av studien visar att det finns en systematik och struktur i de rekryte-
ringsprocesser av första linjens chefer som beskrivs av verksamhetscheferna, 
men studien visar också att det finns utrymme för magkänsla  vid rekryteringar 
av första linjens chefer. 

 
Nyckelord: Chefsrekrytering, rekrytering av första linjens chefer, chefsrekryte-
ring i offentlig verksamhet, egenskaper. 
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1 IN L E DNIN G 
Den sociala verkligheten kan beskrivas utifrån ett kontinuum från mikronivå, 
som innefattar enskilda aktörer och deras tankar och handlingar, till makronivå 
som innefattar samhällen och kulturer. Däremellan finns mesonivån som inne-
fattar grupper och organisationer (Ritzer 2009). Arbete och arbetets betydelse 
för människan, organisationen och samhället har varit ett centralt fenomen för 
forskning de senaste två hundra åren. Marx, Taylor, Weber och Mayo är exem-
pel på förgrundsgestalter som bidragit i det tidiga utvecklandet av organisations-
teorier, teorier som också använts för att förstå arbetslivet (Boxall, Purcell & 
Wright 2007). 
 
Efter andra världskriget började Elton Mayos teorier om Human relations att 
sprida sig i Sverige. Mayo var banbrytande med sina tankar om ledarskapets och 
grupprocessernas påverkan på organisationers resultat. Mayo lyfte fram de soci-
ala drivkrafternas betydelse för produktivitet och arbetsprestation (Bolman & 
Deal 2005). HR-rörelsens teorier har utvecklats vidare och sedan 1980-talet i 
Sverige personalen är vår viktigaste resurs 7) varit cen-
tral i de flesta organisationer (Nilsson, Wallo, Rönnqvist, & Davidson 2011). 
Dock finns kritiska röster kring om organisationerna lever upp till detta i prakti-
ken, ett glapp mellan teori och praktik verkar finnas (Nilsson et al. 2011). 
 
Centrala teorier som utvecklats för att beskriva hur organisationer tillvaratar och 
främjar mänskliga resurser är HRM  Human Resource Management samt HRD 

 Human Resource Development (Leopold, Harris & Watson 2005; Nilsson et 
al. 2011). HRM fokuserar på hur organisationer hanterar och förvaltar mänskliga 
resurser med fokus på ledning och förvaltning i nutid. HRD beskrivs som en del 
av HRM och fokuserar på aktiviteter och mål för hur mänskliga resurser ska ut-
vecklas i arbetslivet. Centralt är att detta sker på flera olika nivåer i en organisat-
ion och av flera aktörer. Arbetet sker dels operativt där planer omsätts till hand-
ling men också strategiskt i form av övergripande och långsiktiga planer mot 
organisationens uppsatta mål. Den samhällsanalytiska nivå som HRD - teorierna 
belyser är mesonivå, eftersom intresset är hur mänskliga resurser utvecklas i or-
ganisationer (Nilsson et al. 2011). 
 
Denna studie berör rekrytering inom arbetslivet med inriktning chefsrekrytering. 
Uppsatsens författare arbetar som första linjens chefer inom offentligt styrda or-
ganisationer. Vi har en uppfattning om att det vid rekrytering av första linjens 
chefer i offentligt styrda organisationer ofta rekryteras internt inom organisat-
ionen. En fråga som väcktes blev därför  sker rekrytering av första linjens che-
fer på ett systematiskt och strukturerat sätt eller är det andra faktorer som påver-
kar vem som erbjuds tjänst som första linjens chef?  Hur sker rekryteringen av 



  2 
 

första linjens chefer, hur ser processerna ut, vilka egenskaper och förmågor ef-
tersträvar verksamhetscheferna hos första linjens chefer?  

Inom HRD  Human Resource Development ingår kompetensförsörjningsteori 
processer som syftar till att tillgodose organisationen med rätt 

kompetens vid rätt tidpunkt (s. 200). Kompetensförsörjningsteori delas in i tre 
delar; att attrahera och rekrytera medarbetare, att introducera, utveckla och be-
hålla medarbetare samt att avveckla medarbetare. En annan uppdelning för de 
tre delarna är IN i organisationen, I organisationen, samt UT från organisationen 
(Nilsson et al. 2011). 

Denna studie fokuserar på hur chefsrekrytering beskrivs inför, under och efter 
rekrytering. Uppsatsen kommer således beröra framförallt de delar av kompe-
tensförsörjningsteorin som berör IN i organisationen, det vill säga att attrahera 
och rekrytera medarbetare, samt den del av I organisationen som beskriver in-
troduktion. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Denna studies syfte är att studera hur verksamhetschefer beskriver rekrytering 
av första linjens chefer inom en offentligt styrd organisation.  Författarna vill 
vidare utforska hur och på vilket sätt verksamhetschefer beskriver rekryteringen 
av en första linjens chef samt belysa vad det är för egenskaper och förmågor 
som eftersöks.  

Studien vill således bidra med en kunskapsfördjupning kring hur verksamhets-
chefer beskriver arbetet kring rekrytering av första linjens chefer.  

Studiens syfte preciseras med hjälp av tre frågeställningar: 
1. Hur ser rekryteringsprocessen ut före rekrytering av första linjens chefer?  
2. Hur ser rekryteringsprocessen ut under rekrytering av första linjens che-

fer? 
3. Hur ser rekryteringsprocessen ut efter rekrytering av första linjens che-

fer?  

1.2 Avgränsningar  
För att belysa studiens problemformulering valdes att studera chefsrekrytering 
inom en offentligt styrd verksamhet. För att fånga verksamhetschefernas be-
skrivningar av chefsrekrytering har en induktiv ansats valts där intresset riktas 
mot verksamhetschefernas egna beskrivningar av hur rekryteringen av första 
linjens chefer sker. Studien utgår således från en kvalitativ metod (Bryman 
2011). Semistrukturerade intervjuer med åtta verksamhetschefer har genomförts. 
Studien fokuserar på hur verksamhetscheferna inom den valda organisationen 
beskriver rekryteringsprocessen av första linjens chefer inför rekrytering, under 
rekrytering samt efter rekrytering. Den organisation som valts, valdes just ef-
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tersom det är en stor organisation inom offentlig verksamhet med tillgång till 
både verksamhetschefer och första linjens chefer. För att avgränsa uppsatsens 
resultat och datamängd valde författarna att intervjua verksamhetschefer som 
alla fanns inom samma organisation. Den offentliga verksamheten som berörs i 
studien är en verksamhet som bedriver vård. Verksamhetschefernas uppgift i 
den organisation som studeras är att driva, utveckla och ansvara för en verksam-
het med ett flertal underställda enheter som var och en drivs av en första linjens 
chef.  

1.3 Disposition   
Uppsatsen inleds med en teoretisk referensram där befintlig teori och forskning 
utifrån studiens tre frågeställningar belyses. Grunden för avgränsningar i den 
teoretiska referensramen är uppsatsens frågeställningar. 

Därefter följer uppsatsens metodkapitel, som beskriver de vetenskapliga ut-
gångspunkter som utgör grund för studiens metodologi. I metodkapitlet beskrivs 
också urval, intervju  och analysmetod samt etiska förhållningssätt.  

Efter metodkapitlet presenteras uppsatsens resultatkapitel där resultatet från in-
tervjuerna presenteras utifrån uppsatsens tre frågeställningar.  Därefter följer ett 
diskussionskapitel där intervjuresultatet ställs mot den teoretiska referensramen i 
inledningen av uppsatsen. Diskussionen avslutas med en metoddiskussion samt 
en sammanfattning av studiens slutsatser och förslag på vidare forskning. 
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2 T E O R E T ISK R E F E R E NSR A M 
Nedan följer uppsatsens teorikapitel som belyser den teoretiska referensramen 
för studien. Kapitlet är uppdelat utifrån uppsatsens tre olika frågeställningar; in-
för rekrytering, under rekrytering samt efter rekrytering och avslutas med en 
kort sammanfattning. För att eftersöka tidigare forskning och teorier har sökning 
av rapporter och litteratur gjorts i databaserna ris där 
sökorden chefsrekrytering, rekrytering av första linjens chefer, verksamhetsche-
fer och chefsrekrytering i offentlig sektor har använts.  

Som nämndes i inledningen av uppsatsens finns forskning kring HRM och HRD 
och därmed teorier som beskriver mänskliga resurser i organisationer och kom-
petensförsörjningsteori (Nilsson et al. 2011). I övrigt är chefsrekrytering inom 
offentlig verksamhet ett relativt nytt forskningsområde och den tidigare forsk-
ning som finns utgör också den teori som är aktuell för uppsatsens forsknings-
område.   

Ellström och Ellström (2014) har gjort en studie  En 
studie om första linjens chefer inom äldreomsorgen Forskningen nämns i 
denna uppsats eftersom det är forskning som fokuserat just på första linjens che-
fer inom offentlig verksamhet. Ellström och Ellströms (2014) studie beskriver 
mönster i chefernas utvecklingsarbete och belyser chefens roll för medarbetar-
nas lärande i organisationer. Studien berör också vilka olika förutsättningar som 
första linjens chefer har för sitt chefs- och ledarskap. De fyra olika mönster för 
hur chefer driver utveckling i organisationer beskrivs enligt följande; utveckling 
ses som en naturlig del av verksamheten, utveckling sker bara inom särskilda 
arenor, huvudfokus ligger på driftsfrågor och det vardagliga arbetet, samt det 
finns en ambition av utvecklingsarbete men det vardagliga arbetet tar över. Vi-
dare konstaterar Ellström och Ellström (2014) att vilket av dessa mönster för 
lärande och utveckling som en första linjens chef antar är beroende på, dels vilka 
egenskaper chefen innehar samt hur intresserad chefen är av frågorna. Även de 
organisatoriska förutsättningarna i organisationen påverkar första linjens chefs 
möjlighet att driva utveckling och lärande. 

2.1 Inför rekryter ing 

2.1.1 Behovsanalys 
Rekrytering är en process för att hitta och anställa de individer som behövs för 
en enhet eller ett företag och där urvalet avgör vem eller vilka som kommer att 
erbjudas anställning. Detta kan ses som ett ständigt pågående arbete där utveckl-
ingen står i centrum (Holtom, Mitchell, Lee & Inderrieden 2005; Granberg 
2011). Enligt Granberg (2011) påbörjas rekryteringsprocessen till exempel då en 
ny tjänst skall inrättas eller då befintlig personal avslutar sin anställning och 
lämnar sin tjänst. Arbetsgivaren ställs då inför faktum att titta på om behov finns 
att rekrytera eller om en omorganisation krävs där tjänsten skall rationaliseras 
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bort. Vid en eventuell anställning bör arbetsgivaren veta om det är någon som 
enligt lagen om anställningsskydd (SFS 1982:80) har företräde till tjänsten alter-
nativt om det finns annan lämplig person i organisationen som kan placeras om.  

I en kompetensbaserad personalstrategi är det av största vikt att hitta rätt perso-
ner för rätt uppgifter i en organisation. Detta kan göras på olika sätt men Lin-
delöw (2008) skriver att om det finns en väl utarbetad metod som används struk-
turerat ökar chansen att få rätt person på rätt plats i organisationen. En rekryte-
ring är en stor ekonomisk kostnad/investering och en felrekrytering medför såle-
des stora kostnader för organisationen. Det finns därför flera skäl till att det är 
viktigt att rekryteringsprocess, urval samt intervju och eventuell testning sker på 
ett strukturerat sätt (Lindelöw-Danielsson 2003; Lindelöw 2008).    

Lindelöw-Danielsson (2003) och Lindelöw (2008) har med hjälp av tidigare 
forskning inom området arbetat fram en modell för kompetensförsörjning som 

kompetensbaserad personalstrategi
tre olika huvudområden; förberedelse för rekrytering, sökprocess och urval samt 
introduktion och fortlöpande utveckling.   

I momentet förberedelse för rekrytering ingår att kartlägga och identifiera om 
och på vilket sätt det finns ett behov av en nyrekrytering. Det är av stor vikt att 
arbeta igenom en behovsanalys för att formulera en mål- och ansvarsbeskrivning 
och en kravspecifikation som sedan kan ligga till grund för innehållet i annons-
text. Det blir också viktigt att bedöma hur och på vilket sätt en annonsering av 
en tjänst ska ske (Lindelöw 2008; Kahlke & Schmidt 2002; Elg 2009).   

I den förberedande fasen handlar det mycket om att identifiera ett rekryterings-
behov som i en del fall kan vara enkelt men ibland kan det behövas en översyn 
av organisationen och vilka behov som finns inom den.  Det ska dock kunna 
konstateras att det finns ett rekryteringsbehov som behöver åtgärdas (Lindelöw-
Danielsson 2003). 

Även Ekstam (2006) tar upp vikten av att arbeta strukturerat vid rekrytering och 
utgår från tre steg när en rekrytering av en ny medarbetare ska påbörjas. Det 
första steget är att starta med en organisationsgenomgång där en översyn av or-
ganisationen genomförs. Därefter görs en arbetsanalys som ligger till grund för 
den krav- och sökprofil som upprättas. Därefter väljs vilket bedömningsinstru-
ment som är lämpligt för att matcha denna. Det tredje steget innebär att tekni-
ken/instrumentet används för att jämföra de olika sökande mot det som eftersöks 
i sökprofilen (Ekstam 2006).  

I genomförandet av det arbete som Ekstam (2006) beskriver ovan är det av vikt 
att flera och olika grupper inom organisationen är involverade i att analysera och 
beskriva vad det är för arbete som ska utföras av den nya medarbetaren. Det kan 
vara exempelvis blivande medarbetare/arbetstagare, fackliga organisationer, 
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andra chefer samt personalavdelning. De områden som vanligtvis berörs i en 
arbetsanalys är; organisatorisk placering, huvudsakliga arbetsuppgifter, personal 

 och resultatansvar, beslutsbefogenheter, interna och externa kontakter samt 
framtidstendenser (Ekstam 2006).   

Att göra en väl genomarbetat arbetsanalys för att vet vad som ska eftersökas hos 
den person som är tänkt att tillträda den utlysta tjänsten är viktigt. Arbetsana-
lysen är ett systematiskt sätt att samla information kring det arbete som ska utfö-
ras. I arbetsanalysen ska områdena resultat, uppgifter, ramar och personkrav be-
lysas och genomarbetas. (Kahlke & Schmidt 2002; Andersson, Hallén & Smith 
2016). 

2.1.2 Krav  och kompetensprofil 
Efter behovsanalysen bör en befattningsbeskrivning som förklarar vad tjänsten 
har för arbets- och ansvarsområden specificeras. Även en kravprofil som beskri-
ver vilka krav som kommer att ställas på den person som kommer att inneha 
tjänsten bör upprättas. Detta kräver att organisationen funderar på vilka speci-
fika krav och kompetenser som behövs för att matcha den tjänst som ska rekryt-
eras. Ställningstagande till utbildningsbakgrund med mera behöver också bedö-
mas. Arbetet med krav och kompetensprofil är en viktig del i rekryteringspro-
cessen eftersom det lägger grunden för det fortsatta arbetet (Lindelöw 2008; 
Nilsson & Ellström 2012). 

Olika typer av chefstjänster kräver olika typer av kravprofiler. Kravprofilen ska 
innehålla det som eftersöks på just den specifika tjänsten. Beroende på vilken 
nivå chefstjänsten finns i organisationen kan det se olika ut vad man eftersöker 
hos de sökande. De nivåer som Obert och Södergård (2010) nämner är den ope-
rativa nivån respektive den strategiska nivån. När det gäller den operativa nivån 
förkommer mer förmågor och krav kring arbetsledning i det nära dagliga arbetet. 
Vad gäller den strategiska nivån innefattar kravprofilen främst krav på helhets-
syn över verksamheten och förmåga att känna in signaler från omvärlden och 
annan ledning som exempelvis en styrelse (Obert & Södergård 2010).    

Obert och Södergård (2010) betonar även vikten av att före annonsering göra en 
ordentlig analys av vad för person man söker på just denna chefstjänst, vilket 
kan skilja sig åt beroende på hur organisationen och andra yttre förutsättningar 
ser ut. De krav som ställs kan delas in i två olika områden; formella meriter och 
personliga egenskaper. Formella meriter innefattar kunskapskrav och erfaren-
heter av olika slag medan de personliga egenskaperna är sådana som härrör från 
den egna personligheten.  Obert och Södergård (2010) lägger stort vikt vid de 
personliga egenskaperna och menar att de är en avgörande faktor för ett bra 
chefskap. De olika personliga egenskaperna delar Obert och Södergård (2010) in 
i fyra olika områden; begåvning, personlighet, motivation och lämplighet. 
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En av de vanligaste metoderna för att få fram kravspecifikation och arbetsbe-
skrivning för en tjänst som ska utlysas är att fråga chefen för aktuell befattning, 
medarbetarna och om det är möjligt nuvarande innehavare av befattningen. Det 
som framkommer sammanställs sedan som en beskrivning av arbetet som ligger 
till grund för en annons (Granberg 2011). 

2.1.3 Annonsering 
Efter arbetsbeskrivning och kravspecifikation är nästa steg att ta ställning till hur 
utformningen av annonsen ska se ut samt i vilka medier annonsen ska visas. 
Dessa delar är viktiga i sig då det handlar om att nå ut med annonsen till den 
målgrupp man eftersöker och att genom annonstexten attrahera sökande (Lin-
delöw-Danielsson 2003; Irving 2004).  

Hur annonsen publiceras påverkar hur många som ser den. Effektivt är att an-
nonsera via Arbetsförmedlingen. Att annonsera i dagspress är dyrt och tiden från 
att annonsen skickas in till den publiceras är relativt lång (Granberg 2011). Det 
finns inga normer för hur en annons skall utformas men det är klokt att tänka att 
en annons är både till för att locka sökande samt för att ge en presentation av 
organisationen. (Carless 2005; Granberg 2011; Nilsson & Ellström 2012). Van-
ligt förekommande är också i dag att företag har ett intranät där annonser publi-
ceras för att internt sökande skall kunna uppmärksamma lediga tjänster i organi-
sationen (Granberg 2011). 

Att via annonseringen presentera organisationen med hjälp av en tydlig rubrik 
menar Elg (2009) väcker intresset för den utannonserade tjänsten. Presentation-
en av organisationen i annonstexten behöver ge ett tydligt helhetsintryck för att 
på så sätt attrahera de potentiella sökande till tjänsten (Alvesson & Kärreman 
2007; Backhaus & Tikko 2004). Att attrahera rätt kompetens är en central del i 
kompetensförsörjningsteorin. Arbetsplatsen behöver framstå som ett attraktivt 
val för personer utanför organisationen (Nilsson et al. 2011). 

Inom offentlig sektor finns stadgar om att lediga tjänster skall annonseras ut. 
Dessa stadgar innefattar också att de ansökningar som skickas in är offentliga 
handlingar. Efter att annonsen varit publicerad och sökande har skickat in sina 
ansökningar sker en grovgallring för att få fram de sökande som är intressanta 
att intervjua. Granberg (2011) menar att det är viktigt att i denna del av proces-
sen vara noga med att titta på de kriterier som från början sattes upp (Granberg 
2011). 

2.1.4 E ftersökta egenskaper och förmågor hos chefer 
Det finns skillnader mellan ledarskap och chefskap. Chefskapet beskrivs som en 
position medan ledarskapet bygger på relationer (Mossboda, Peterson & Rönn-
holm 2005). De poängterar att båda delarna är viktiga och att inget är bättre än 
det andra. Chefskapet kan också beskrivas som det arbete som kommer med 
uppdraget medan ledarskapet är något som förvärvas och är beroende av indivi-
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dens agerande. Chefen har i uppdraget tydliga riktlinjer gällande t.ex. ekonomi 
och ansvarsområde medan en ledare får sitt mandat av medarbetargruppen. En 
ledare beskrivs av Mossboda, Peterson och Rönnholm (2005) som en individ 
som är stark i sig själv, närvarande i relationerna samt prestigelös, någon som 
får medarbetarna med sig. För att bli en bra ledare krävs det att leva som man 
lär, det vill säga att göra det arbete som man har ansvar för. Uppstår en differens 
kan trovärdigheten hos ledaren dala (Ahltorp 2005).    

Forskning visar att det finns egenskaper och färdigheter hos individen som på-
verkar hur hen kommer att lyckas som chef och ledare. Dessa färdigheter kan 
delas in i tre allmänna färdigheter; tekniska färdigheter, interpersonella färdig-
heter samt begreppsmässiga färdigheter. Allmänna färdigheter beskriver indivi-
dens kunskap om nödvändiga metoder för att lösa en situation.  Interpersonella 
färdigheter beskriver individens förmåga att till exempel förstå andra männi-
skors känslor, kunna kommunicera och skapa relationer. Begreppsmässiga fär-
digheter beskriver individens grad av analytisk förmåga och logiskt tänkande 
samt individens förmåga att kunna analysera det som händer och lösa de pro-
blem och situationer som uppstår (Yukl 2012).    

Förhållandet mellan vilka egenskaper en individ har och hur framgångsrik indi-
viden blir i en ledande position har studerats för att hitta varför vissa personer 
blir befordrade och klarar högre befattningar och andra inte. Forskning visar att 
det inte finns enkla svar på de frågorna eftersom det är många faktorer som på-
verkar hur en individ lyckas i en ledande position. Studier visar att en ledare är 
någon som lyckas med att nå hög status genom att få andra att nå uppsatta mål. 
God förmåga att lyssna in vad andra tycker, förstå uppdraget samt kunna visa på 
envishet att lösa en uppgift är några av de egenskaper som finns hos en ledare 
som lyckats. Dock konstateras att det är mycket i situationen som påverkar hur 
det kommer att gå och det centrala ligger inte alltid i de egenskaper som indivi-
den har. Bara för att en individ har vissa egenskaper finns inga garantier för att 
lyckas (Yukl 2012).  

Forskningen som tittat på personlighetsfaktorer som påverkar effektiviteten och 
graden av avancemang inom ledarskapet skiljer sig åt men kan enligt Yukl 
(2012) sammanfattas i ett antal egenskaper som redovisas nedan;   

Begreppet självförtroende innefattar tilltron till sig själv och sin förmåga. De 
flesta studier visar att det finns ett samband mellan graden av självförtroende 
och möjligheterna att avancera inom sitt ledarskap. Något som kan förklaras 
med att de individer som har gott självförtroende i högre grad tar på sig att lösa 
svårare uppgifter och att sätta utmanande mål. Ledare som ställer höga krav på 
sig själva ställer ofta höga krav på andra i sin omgivning. Envisheten att lösa 
svåra uppgifter leder till en optimism som tenderar att väcka engagemang hos 
medarbetarna. Dock kan ett överdrivet gott självförtroende leda till att individen 
sätter mål som inte är realistiska samt leda till ett ökat risktagande (Yukl 2012).   
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Kontrollokus beskrivs också som en av de centrala egenskaper som påverkar 
ledarens möjlighet att lyckas. Personer med stark inre kontrollokus beskriver till 
exempel framgång i arbetslivet utifrån de val och handlingar som personen gjort 
medan en individ med stark yttre kontrollokus beskriver sina framgångar med 
att det var slumpen som gjorde att de fick det jobb de fick. Personer som har hög 
inre kontrollokus tror att de själva kan påverka och tar ansvar för sina handling-
ar. Vid motgång kommer individer med hög inre kontrollokus att ta ansvar för 
det som händer och dra lärdom av sina erfarenheter (Yukl 2012). 

Ledare som är känslomässigt mogna har hög grad av medvetande om sina styr-
kor och svagheter samt har en strävan om att förbättra sig. Dessa individer har 
god kontroll på sina känslor och går sällan till försvar vid motgång. Forskning 
har visat att hög grad av känslomässig mognad går hand i hand med effektivitet 
och avancemang inom arbetslivet (Yukl 2012).    

Individer med starkt behov av att påverka söker sig ofta till positioner i arbetsli-
vet med ledande roller för att använda sitt inflytande för att bygga organisation-
er, något som dessa individer ofta tycker är intressant och viktigt. Att använda 
sin makt för att skapa engagemang i organisationen beskrivs av Yukl (2012) 
som coachande ledarskap vilket leder till medarbetare som känner att de bidrar 
och kan ta ansvar för verksamheten. Individer som använder sin makt i en le-
dande position för egen vinning använder sin makt genom att förminska andra 
och göra andra beroende av dem själva. För att få mer makt spelar ofta dessa 
individer ut grupper mot varandra. Dessa ledare kan vinna förtroende i sina ar-
betsgrupper men oftast inte. Vid problem som uppstår vid ett sådant ledarskap 
tar ogärna medarbetarna egna initiativ till lösning (Yukl 2012).  

Chefer i ledande positioner har ofta hög grad av prestationsorientering. Detta 
innebär att de ställer höga krav på sig själva att lyckas, vilket kan leda till att de 
har svårt att delegera arbetsuppgifter samt att de kan misslyckas med att enga-
gera gruppen. Att inte tolerera misstag kan också vara typiskt för individer med 
hög prestationsorientering. Detta medför att hög prestationsorientering kan leda 
till svårigheter att samarbeta och att upprätthålla samarbetsrelationer (Yukl 
2012).   

Alla individer har behov av att känna tillhörighet till sammanhang men ledare 
med stora behov av att känna tillhörighet kan vid ett eventuellt ledarskap komma 
att stöta på svårigheter. Behovet av att vara omtyckt och få vara en del i gruppen 
kommer att leda till ineffektivitet i arbetet. Dessa individer kan ha en tendens att 
släta över meningsskiljaktigheter, vilket kan leda till ett otydligt ledarskap (Yukl 
2012)    

Ekstam (2006) beskriver också olika färdigheter som är centrala för chefer. I 
chefskapet är färdigheter som att våga ta beslut, att vara tydlig, att skapa trygg-
het och stabilitet samt att ge stöd till medarbetarna viktigt. Som chef är det också 



  10 
 

viktigt att skapa goda förutsättningar för medarbetarna att kunna utvecklas och 
känna sig delaktiga i arbetet. Att ge återkoppling till medarbetare för utfört ar-
bete är också centralt. I chefskapet ingår också enligt Ekstam (2006) strategiska 
uppgifter som handlar om att kunna se samband och helheter, tydliggöra vision-
er, kunna förstå och agera i relation till omvärlden samt att kunna skapa positiva 
relationer till den politiska organisationen. Vid utvecklig av organisation och 
medarbetare är det viktigt att kunna ha en öppen dialog och att utvecklingen sker 
tillsammans med medarbetarna. Enligt Ekstam (2006) har chefen också en viktig 
roll att förmedla målbilder både för organisationen och för medarbetaren. Som 
chefer behöver man driva frågor och skapa ordning och reda. Viktiga färdigheter 
är också att kunna delegera arbetsuppgifter och att kunna sätta ihop komplette-
rande team. Att vara kreativ, att våga utmana befintliga strukturer och att se 
möjligheter är ytterligare egenskaper som är centrala hos chefer enligt Ekstam 
(2006). Att kunna läsa av marknaden och kundernas behov och utifrån det agera 
på ett adekvat sätt uppfattas viktigt. Förmågan att skapa goda relationer och för-
troende utåt samt att se och driva frågor för allmännyttan ses även det som vik-
tiga färdigheter hos en chef. Ekstam (2006) avslutar med att ta upp vikten av att 
chefer har en beredskap för framtiden, agerar med framförhållning samt vågar 
vara visionärer och ta vissa risker (Ekstam 2006). 

Teorin om Big Five beskriver centrala personlighetsfaktorer hos chefer; extra-
version, ansvarskänsla, behaglig, neuroticism och öppenhet. Modellen används 
som en sammanställning och en beskrivning av egenskaper som ledare har. 
Varje faktor finns sedan i modellen specificerad med specifika egenskaper. 
Inom extraversion ryms egenskaper som att individen är sällskaplig, 
hans/hennes maktbehov samt aktivitetsnivå. Inom ansvarskänsla ryms egen-
skaper som pålitlig, personlig integritet och prestation. Inom faktorn behaglig 
specificeras egenskaper som optimism, omtanke och tillhörighetsbehov. Faktorn 
neuroticism beskriver egenskaper som känslomässig stabilitet, självkänsla samt 
självkontroll. Sista faktorn, som beskrivs i Big Five, öppenhet inrymmer egen-
skaper som nyfikenhet, vetgirighet, fördomsfrihet samt lärandeorientering (An-
dersson, Hallén & Smith 2016; Lindelöw-Danielsson 2003; Obert & Södergård 
2010; Yukl 2012).   

2.2 Under rekryter ing 

2.2.1 Urval 
När ansökningar i en rekryteringsprocess inkommit följer ett första urval eller 
grovgallring. Det finns olika strategier för hur detta kan gå till men grunden är 
ofta att alla ansökningarna läses igenom och ställs mot den krav  och kompe-
tensprofil som sattes upp inför annonsering av tjänsten (Lindelöw-Danielsson 
2003; Lindelöw 2008; Granberg 2011; Irving 2004). Den sökandes personliga 
brev kan också ge viktig information om den sökande utifrån hur själv ansök-
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ningen är utformad avseende text, språk och upplägg. Ansökningarna sorteras 
enligt Lindelöw-Danielsson (2003) lämpligtvis i kategorierna;  

1. sökande som uppfyller kraven 
2. sökande som inte riktigt uppfyller kraven men ändå är intressanta 
3. sökande som inte uppfyller kraven och inte bedöms aktuella för tjänsten 

Det är en fördel om det är flera personer som läser igenom ansökningarna och 
gör bedömningar och att en diskussion sedan följer i rekryteringsgruppen. (An-
dersson, Hallén & Smith 2016; Granberg 2011; Irving 2004; Lindelöw-
Danielsson 2003; Lindelöw 2008). 

Det är av stor vikt att så snart som möjligt ge återkoppling till sökande om hur 
den kommande processen och tidsramar ser ut. Det ger de sökande en uppfatt-
ning om vad som kommer att ske och det ger också ett bra intryck av organisat-
ionen (Andersson, Hallén & Smith 2016; Lindelöw-Danielsson 2003).   

Validiteten hos olika typer av urval och rekryteringsmetoder och deras möjlighet 
att förutsäga individens prestation i kommande arbete är olika hög. De typer av 
urval och rekryteringsmetoder som beskrivs är yrkeserfarenhet, antal utbild-
ningsår, referenser, ostrukturerade intervjuer, strukturerade intervjuer, färdig-
hetstester samt arbetsprover. Utifrån ett stort antal studier har man kommit fram 
till att arbetsprover har starkast samband medan antal utbildningsår och yrkeser-
farenhet har lägst samband då det gäller att kunna förutsäga personers prestation 
i det kommande arbetet. Strukturerade intervjuer och färdighetstest har efter ar-
betsprover det starkaste sambandet. Sammanställningen som Lindelöw gör talar 
för att strukturerade intervjuer förutsäger kommande arbetsresultat bättre än 
ostrukturerade intervjuer (Andersson, Hallén & Smith 2016; Lindelöw-
Danielsson 2003; Lindelöw 2008).   

2.2.2 Intervju 
När gallringen är gjord är det dags att kalla till intervjuer. Att intervjua sökande 
spontant och osystematiskt har ett mycket lågt prognosvärde. Det är rekommen-
derat att det finns en strukturerad intervjuguide där den som intervjuar går ige-
nom vilka förutsättningar den sökande har för att klara de krav som ställs på den 
aktuella tjänsten. Detta kommer att leda till att intervjusituationen blir mer ärlig 
och uppfattas som mer jämnbördig (Andersson, Hallén & Smith 2016; Granberg 
2011; Lindelöw-Danielsson 2003; Lindelöw 2008).    

I många av rekryteringsprocesserna, framför allt vid chefsrekryteringar inom 
offentlig verksamhet, är de fackliga organisationerna involverade i intervjuerna 
vilket leder till att det ibland blir många som intervjuar (Granberg 2011). För att 
skapa bra förhållanden under intervjutillfällena rekommenderas att dela upp in-
tervjuerna så att arbetsgivarrepresentanterna träffar och intervjuar för sig och de 



  12 
 

fackliga träffar intervjupersonen för sig (Granberg 2011; Andersson, Hallén & 
Smith 2016).    

Innan sökande kallas till anställningsintervju förespråkas att utvalda sökande 
bjuds in till ett första möte för att få information om organisationen och ge möj-
lighet att känna av varandra (Lindelöw-Danielsson 2003). I det mötet föreslår 
Lindelöw-Danielsson (2003) att det kan vara lämpligt att ge den sökande ett 
personaliaformulär att fylla i. Detta för att samla ytterligare information om den 
sökande. Formuläret ger information i sig men även hur den sökande arbetar 
med formuläret kan vara viktig information. Hur snabbt och lätt den sökande 
fyller i formuläret kan förutsäga säga något av den sökandes förmågor och kapa-
citet menar Lindelöw-Danielsson (2003).   

Det kommande steget är sedan den första intervjun där den rekryterande chefen 
och eventuellt någon från personalavdelningen eller någon kollega eller medar-
betare medverkar. Vid intervjutillfället finns två viktiga syften; att göra en be-
dömning av den sökande samt att presentera verksamheten så att den sökande 
blir än mer intresserad av tjänsten (Lindelöw-Danielsson 2003; Andersson, Hal-
lén & Smith 2016). Enligt Nilsson et al. (2011) är bemötandet under rekryte-
ringsprocessen centralt för om en kandidat vid ett eventuellt erbjudande av tjänst 
kommer att tacka ja eller nej till erbjudandet. 

Intervjusituationen ska präglas av en avslappnad stämning men det är viktigt det 
finns en struktur på mötet och en tydlighet för den sökande för att ge alla de sö-
kande samma förutsättningar. Att börja intervjun med att hälsa välkommen för 
att sedan berätta för den sökande hur upplägget kommer se ut samt ge en kort 
och tydlig presentation av organisationen ger goda fortsatta förutsättningar för 
intervjun.  Intervjutillfället är ju främst till för den sökande att berätta om sig 
själv men det är av stor vikt att som rekryterande chef försöka få en så klar upp-
fattning som möjlighet om den sökande. Personaliaformuläret kan om något så-
dant finns upprättat vara en bra utgångspunkt att utgå ifrån under intervjun (Lin-
delöw-Danielsson 2003). 

Lindelöw-Danielsson (2003) skriver att efter att första intervjun är gjord görs en 
första bedömning av de sökande och ytterligare ett urval kommer sedan göras av 
de som bedöms intressanta för vidare kontakt och intervjuer. I denna andra be-
dömning och kommande urval tittar man på om personen lever upp till det som 
står i personens ansökningshandling. Det görs en jämförelse med den krav- och 
kompetensprofil som är utarbetad tidigare i rekryteringsprocessen. Den rekryter-
ande chefen, och eventuellt de övriga vid intervjutillfället, får ett intryck av per-
sonen vilket påverkar bedömningen av den sökande. Dessa intryck styrs av en 
mer personlig sida hos den rekryterande chefen. För att kunna göra en så bra be-
dömning utifrån intryck som den sökande ger krävs det ett stort mått av själv-
kännedom och erfarenhet från den rekryterande chefen. Lindelöw-Danielsson 
(2003) skriver uttryckligen 
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(Lindelöw-
Danielsson 2003, s.48). 

Även Hallén (2005) skriver att när vi bedömer människor har vi våra egna vär-
deringar och våra erfarenheter med oss. Bedömningen görs då på ett ofta subjek-
tivt sätt som Hallén (2005) menar kan leda till att bedömningar inte alltid blir 
bra. Hallén (2005) förespråkar även han en struktur på bedömningar som inte 
grundar sig i en subjektiv upplevelse av den sökande. Vidare menar Andersson, 
Hallén och Smith (2016) att om en oreflekterad magkänsla får styra bedömning-
ar och urval kan detta få juridiska konsekvenser vid till exempel diskrimine-
ringsärenden. Det är viktigt att kunna motivera sina beslut eftersom överkla-
gande om tillsättning av chefstjänster kan ske.  

Det finns sedan olika sätt att gå vidare i rekryteringsprocessen. Oftast kallas de 
som är intressanta till en andra, mer djuplodande intervju som Lindelöw-
Danielsson (2003) kallar för en kompetensbaserad intervju. Det är en särskild 
sorts strukturerad intervju som har till syfte att fånga och utvärdera förmågor 
och egenskaper hos den sökande för att se om den matchar mot den sökta tjäns-
ten (Lindelöw-Danielsson 2003).   

Lindelöw-Danielsson (2003) och Andersson, Hallén och Smith (2016) lyfter 
fram tre områden för att kunna förstå en person vid till exempel en intervjusitu-
ation; motivation, intelligens och personlighet. Motivation handlar då om den 
energi och ansträngning som personen är villig att lägga ner på arbetet och utgör 
därför ett viktigt komplement till intelligens och personlighet. Personligheten 
kan beskrivas på många olika sätt men oftast används beskrivningen av att det 
finns karaktäristiska mönster av känslor, beteende och tankar som över tid är 
stabila och som ger sig utryck på likartade sätt i olika situationer. Intelligens är 
ett sätt att se på begåvning (Lindelöw-Danielsson 2003; Andersson, Hallén & 
Smith 2016).   

2.2.3 Personlighetstester för bedömning   
För att nå framgång i arbetslivet har personligheten betydelse. För att vid en re-
krytering kunna särskilja de sökande och testa personlighet används ibland per-
sonlighetstest och/eller strukturerade intervjuer som är en mycket kostnadseffek-
tiv metod för urval framförallt när det är många sökande till tjänster. Instrumen-
ten eller testen förutsätter att det är många sökande annars blir personlighetstes-
ten inte särskilt användbara som urval (Sjöberg 2000). Vidare beskriver Sjöberg 
(2000) att användningen av biografiska data och principen more of the same, 
vilket innebär att man noga studerar vederbörandes tidigare prestationer i lik-
nande jobb, ger mer än att testa de sökande. Resultat av personlighetstest beskri-
ver och visar det som individen själv har beskrivit under intervjun samt i sitt 
personliga brev. Testen kan med fördel användas för att till exempel öka självin-
sikten hos testpersonen. Sjöberg (2000) beskriver att testen kan användas som 
underlag till en intervju. Att testa individerna i så realistisk miljö som möjligt 
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och sedan observera individen och det som händer skulle ge mer information 
men det är ofta både svårt och kostsamt (Sjöberg 2000).  

Enligt Obert och Södergård (2010) samt Andersson, Hallén och Smith (2016) är 
ofta Big Five-teorin grunden i många personlighetstester. Höga värden inom 
dessa områden förutsäger då framgång som chef. Områden som Big Five-teorin 
tar upp är känslomässig stabilitet, öppenhet för förändring, utåtriktning, social 
smidighet samt ihärdighet och noggrannhet.   

När det gäller begåvning beskriver Obert och Södergård (2010) det som för-
mågan att lösa problem, logisk förmåga samt intelligens och kapacitet. Vid 
chefsrekryteringar bedömer de att ett begåvningstest alltid ska genomföras då 
begåvning är en av de främsta och mest tillförlitliga prediaktorerna för ett fram-
tida chefskap. Enligt Obert och Södergård (2010) har begåvning ett starkt sam-
band med framgång i arbetslivet och ökar med komplexiteten i chefskapet. Att 
ha förmågan att ta in ny information på ett snabbt och adekvat sätt samt för-
mågan att fatta rätt beslut i olika situationer är enligt Obert och Södergård 
(2010) kopplat till begåvning.  

Psykologiska tester ökar i antal och blir allt vanligare i rekryteringssammanhang 
och främst inom högre befattningar inom en organisation. Dessa tester kan vara 
till hjälp när det ska rekryteras många personer samtidigt och till olika ledar-
skapsutbildningar eller traineeprogram (Lindelöw-Danielsson 2003). Det finns 
olika kategorier av tester som kan vara till hjälp vid en rekrytering. Dessa tester 
benämner Lindelöw-Danielsson (2003) som; kunskapstest, färdighetstest- och 
begåvningstest, personlighetsformulär, formulär som utvärderar samarbetsstilar 
och roller i gruppen, projektiva övningar, simuleringsövningar, intresseinvento-
rier samt ledarskapsinstrument. Utfallet av dessa tester är inte några absoluta 
sanningar men visar på förväntade beteenden och handlingar som en person kan 
komma att prestera och utföra i ett framtida arbete (Lindelöw-Danielsson 2003). 
Även Andersson, Hallén och Smith (2016) beskriver de olika tester likt Lin-
delöw-Danielsson (2003) tar upp ovan som hjälp i att göra urval och bedöm-
ningar.  

2.3 E fter rekryter ing 

2.3.1 Bedömning av kvaliteter hos chefer 
Att slutligen välja rätt person för den utannonserade tjänsten är av stor betydelse 
och en stor utmaning. Den metod som nästan uteslutande används för att komma 
fram till vilken person som är bäst lämpad för tjänsten är slutligen intervjun och 
den information som framkommer där. Enligt Lindelöw (2008) finns det tyvärr 
ofta en stor mängd godtycklighet i dessa intervjuer som genererar mycket dåliga 
beslutsunderlag (Lindelöw 2008).    
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Tanke- och beteendemönster som över tid är bestående och uttrycks på liknade 
sätt i liknande situationer kan känneteckna personligheten. I arbetslivet är det 
främst hur beteendet kommer till uttryck som är i fokus. Obert och Södergård 
(2010) ställer sig frågan om det finns någon tydlig chefspersonlighet och skriver 
att det utifrån den forskning som gjorts inom ämnet går att besvara frågan med 
både ja och nej. När det gäller chefspositioner finns det, som tidigare presente-
rats i denna uppsats, en uppsättning med personlighetsegenskaper som är lämp-
liga för chefer men enligt Obert och Södergård (2010) är det analysen av den 
sökande i förhållande till den uppsatta krav  och kompetensprofilen för den 
specifika tjänsten som bör vara avgörande för vilken person som erbjuds tjänst.  

Detta är också det centrala i Lindelöw-Danielssons (2003) tankar kring rekryte-
ringsprocessen. Den uppsatta krav  och kompetensprofilen ska genomsyra hela 
rekryteringsprocessen från annons, urval och intervju till referenstagning samt 
bedömning om vem som erbjuds tjänsten (Lindelöw-Danielsson 2003).  

Ett strukturerat sätt som Lindelöw-Danielsson (2003) beskriver är att i sluturva-
let om vem som ska erbjudas tjänsten dela in de sökande efter en tregradig skala 
från ett till tre där varje sökande skattas mot den uppsatta kravspecifikationen. 
Detta för att tydliggöra vem av dem som matchar tjänsten bäst (Lindelöw-
Danielsson 2003).  

För att komplettera bilden av den sökande behöver en referenstagning alltid gö-
ras skriver Lindelöw-Danielsson (2003) och den bör följa samma princip med 
att ha fokus på att utvärdera de uppsatta kriterierna i kravspecifikationen. Refe-
renstagning görs för att komplettera och ge perspektiv på den sökande och är ett 
led i en urvalsprocess (Lindelöw-Danielsson 2003). Genom att ställa direkta frå-
gor och i vissa fall ledande frågor istället för öppna frågor kan informationen 
som referenstagningen ger bekräfta eller dementera den bild som finns om den 
sökande. Personen som tar referenser bör ha varit med under intervjutillfället. 
Används referenstagningen mer som ett fristående bedömningsunderlag finns 
det fördelar att den som ringer inte varit med under intervjutillfället. Oavsett 
tillvägagångsätt bör den som tar referenser vara väl insatt i den aktuella tjänsten 
(Andersson, Hallén & Smith 2016).        

När det gäller bedömning av kvaliteter hos chefer beskriver Obert och Söder-
gård (2010) tre huvudsakliga beteendedimensioner; relationsorienterande, struk-
turorienterande och förändringsinriktande beteenden. Övergripande innefattar 
dessa tre områden att ha förmågan att driva verksamheten och se helheter. Det 
innefattar också att kunna hantera sociala relationer som finns i och utanför or-
ganisationen samt de konflikter som kan uppkomma. Förmågan att skapa strate-
gier, komma med egna förändringsförslag samt anpassa organisationen till om-
världen är egenskaper som kännetecknar ett förändringsinriktat beteende.    
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Vid bedömning av kvaliteter hos chefer är motivation, d.v.s. den energi och det 
engagemang som den sökande tar med sig in i arbetet centralt men det kan vara 
svårt att formulera i en kravprofil. Ett genuint engagemang för uppgiften är en 
god förutsättning i chefskap.  Bakom personlig lämplighet kan det finnas olika 
bottnar. Det kan vara att rekryteraren öppnar upp för en magkänsla av den sö-
kande men det kan likaväl vara att rekryteraren har en underliggande kravprofil 
över personliga egenskaper som eftersöks (Obert & Södergård 2010).     

2.3.2 F acklig medverkan vid tillsättning av tjänst 
Innan arbetsgivaren fattar beslut om vem som skall erbjudas tjänsten ska för-
handling med de fackliga organisationerna ske enligt Medbestämmandelagen 
(SFS 1976:580). De fackliga organisationerna har rätt att ta del av alla ansök-
ningar men kan inte förhindra själva tillsättandet av tjänsten (Andersson, Hallén 
& Smith, 2016).    

2.3.3 Introduktion 
Introduktionen av en individ börjar redan vid annonseringen, rör sig genom hela 
rekryteringsprocessen och mynnar ut i ett introduktionsprogram (Irving 2004; 
Granberg 2011). Efter att den utlysta tjänsten blivit tillsatt betonar Lindelöw 
(2008) vikten av den fortlöpande utvecklingen. En del av den kompetensbase-
rade personalstrategin handlar också om en god introduktion för de nyanställda 
samt att följa upp medarbetarens arbete. I detta ingår medarbetarsamtal, 
coachande samtal och olika insatser som utvecklar både individ och organisat-
ion. Även lönesamtal och lönesättning är viktiga delar i den fortsatta utveckling-
en för individen i organisationen (Lindelöw 2008).   

Introduktionen bör ge en uppfattning om arbetstagarens egna arbetsuppgifter 
och sambandet med andras, inblick i hur verksamheten i stort fungerar och om 
vilka risker som finns i verksamheten. Detta är viktigt för att den som är anställd 
ska känna sig välkommen, få möjlighet att komma in i arbetsgruppen och för att 
hen ska kunna sätta sig in i arbetsuppgifterna. En viktig del i detta är att intro-
duktion av nyanställda och att socialisera nya medarbetare kan påverka omsätt-
ningen. För arbetsgivaren är det viktigt att ersätta den som slutat och så effektivt 
som möjligt få igång en ersättare i arbete. Kostnaderna för att rekrytera är stora 
och det är viktigt att en rekrytering faller väl ut. Brist på introduktion kan leda 
till att den anställde inte trivs och slutar, vilket påverkar personalomsättningen, 
och kan leda till att produktionen minskar (Granberg 2011; Allen 2006).  

Introduktion av nyanställda på en arbetsplats bygger på ett ömsesidigt utbyte 
och inte på envägskommunikation. Arbetsplatsen ska bidra med kunskaper om 
hur till exempel arbetsuppgifter ska utföras och vilka förväntningar som finns på 
den som är nyanställd och behöver också visa intresse för den nya medarbetare 
som kommer in med nya ögon och öron. Vid chefsbyten är det idealiskt att den 
som påbörjar sin nya anställning får chansen att gå bredvid den som avslutar sitt 
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uppdrag för att på så sätt kunna ärva goda arbetssätt (Lennéer-Axelson & Thyle-
fors 2005).  

Kraven på att vara chef kan vara höga och känslan av att inte räcka till är vanligt 
förekommande. För att undvika att chefer till exempel går in i väggen  är det 
viktigt att det finns någon form av personligt stöd i organisationen. Formerna för 
detta kan se olika ut. Ett exempel är mentorskap, som innebär att en person med 
mer erfarenhet stödjer en yngre medarbetare i sin yrkesroll. Utöver detta finns 
också handledning, coachning, konsultation och bollplank som möjliga insatser. 
Skillnaden mellan dessa är bland annat hur de bedrivs där det i alla typer ingår 
att samtala och föra en dialog medan det i mentorskapet även ingår att iaktta och 
reflektera. De olika typerna av stöd till chefer kan vara lämpliga vid olika tid-
punkter i karriären (Granberg 2011). Granberg (2011) gör bedömningen att 
mentorskap till exempel passar bäst i början av en karriär medan till exempel 
coachning passar bättre när ett uppsatt mål skall nås. Konsulter används också 
främst när en förändring eller utvecklingsprocess skall genomföras eller om ett 
specifikt problem skall lösas. Handledning kopplas oftast in i syfte att utveckla 
en individ till att bli skickligare i sin profession. 

2.4 Sammanfattning 
Ovan har redogjorts för tidigare forskning kring chefsrekrytering vilket också 
utgör den teori som finns kring området 

Lindelöw (2008) konstaterar att i en kompetensbaserad personalstrategi i en or-
ganisation är det av största vikt att hitta rätt personer för rätt uppgifter. En väl 
utarbetad metod som används strukturerat ökar chansen att få rätt person på rätt 
plats i organisationen. En rekrytering är en stor ekonomisk kostnad/investering 
och en felrekrytering medför således stora kostnader för organisationen. Rekry-
teringsprocessen kan delas upp i tre olika huvudområden; förberedelse för rekry-
tering, sökprocess och urval samt introduktion och fortlöpande utveckling (Lin-
delöw-Danielsson 2003; Nilsson et al. 2011).    

Centralt i rekryteringsprocessen är också att den uppsatta krav- och kompetens-
profilen genomsyrar hela rekryteringsprocessen från annons, urval och intervju 
till referenstagning samt bedömning om vem som erbjuds tjänsten (Lindelöw-
Danielsson 2003; Obert & Södergård 2010; Granberg 2011).  

Tidigare forskning belyser vilka färdigheter och förmågor som efterfrågas hos 
ledare och chefer. Mossboda, Peterson och Rönnholm (2008) belyser skillnaden 
mellan ledarskap och chefskap. Yukl (2012) beskriver färdigheter som efterfrå-
gas hos chefer uppdelat i allmänna färdigheter; tekniska färdigheter, interperso-
nella färdigheter samt begreppsmässiga färdigheter. Yukl (2012) beskriver även 
personlighetsfaktorer som påverkar effektiviteten och graden av avancemang 
inom ledarskapet. Flera forskare berör också teorin om Big Five som beskriver 
centrala personlighetsfaktorer hos chefer; extraversion, ansvarskänsla, behaglig, 
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neuroticism och öppenhet (Lindelöw-Danielsson 2003; Andersson, Hallén & 
Smith 2016; Yukl 2012).   

De typer av urval och rekryteringsmetoder som belyses i tidigare forskning är 
yrkeserfarenhet, antal utbildningsår, referenser, ostrukturerade intervjuer, struk-
turerade intervjuer, färdighetstester samt arbetsprover. Utifrån ett stort antal stu-
dier har man kommit fram till att arbetsprover har starkast samband medan antal 
utbildningsår och yrkeserfarenhet har lägst samband då det gäller att kunna för-
utsäga personers prestation i det kommande arbetet (Lindelöw-Danielsson 2003; 
Lindelöw 2008). 

När det gäller chefspositioner finns en uppsättning med personlighetsegenskaper 
som är lämpliga för chefer men det är analysen av den sökande i förhållande till 
den uppsatta krav- och kompetensprofilen för den specifika tjänsten som bör 
vara avgörande för vilken person som erbjuds tjänst (Obert & Södergård 2010).  

Vidare berör tidigare forskning vikten av introduktion vid tillsättning av chefs-
tjänster. Brist på introduktion kan leda till att den anställde inte trivs och påverka 
personalomsättningen, och kan leda till att produktionen minskar (Granberg 
2011; Allen 2006). Enligt Lennéer-Axelson och Thylefors (2005) bygger intro-
duktion av nyanställda på en arbetsplats på ett ömsesidigt utbyte.  
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3 M E T O D 
Efter att den teoretiska referensramen beskrivits utifrån uppsatsens frågeställ-
ningar redogörs under detta kapitel för uppsatsens vetenskapliga utgångspunk-
ter, metodval samt metodhantering av det empiriska resultatet. Här beskrivs 
även uppsatsens design med urval samt hur de etiska principerna tillämpats.     

3.1 Vetenskapliga utgångspunkter   
Epistemologi är kunskapen om den verklighet och värld som finns runt omkring 
oss samt hur denna kunskap förvärvas. Inom epistemologin finns två huvudsak-
liga ståndpunkter vilka är positivismen och tolkningsperspektiven (Bryman 
2011). 

Positivismen har sin utgångspunkt i kunskapsteoretiska frågeställningar som har 
sin tyngdpunkt i mer naturvetenskapliga metoder. Vid forskningen av den soci-
ala verkligheten används inom positivismen ofta ett deduktivt angreppsätt där 
teorier prövas mot verkligheten genom hypoteser (Bryman 2011). Bryman 
(2011) menar dock att det finns inslag av induktiva synsätt även inom 
positivismen när man samlar in fakta som sedan ligger till grund för den kun-
skap som uppnås. Positivismen säger sig också se på vetenskapen som objektiv 
och fri från värderingar och att forskning endast kan göras på sådana företeelser 
som är oberoende av sociala aktörer (Bryman 2011).  

Thurén (2007) konstaterar att positivismen bygger på att vi via våra sinnen kan 
iaktta och genom logik räkna ut det som ska undersökas i forskning. Därefter 
menar Thurén (2007) att vi kan räkna och logiskt tänka över data och även kvan-
tifiera och dra generella slutsatser från de resultat som kommer fram. Likt Bry-
man (2011) menar Thurén (2007) att forskningen är värderingsfri och objektiv 
och inte kan förlita sig på känslor och spekulationer utan positivismen ska kri-
tisk granska den data som framkommer från forskningen.   

Den andra utgångspunkten inom epistemologin är tolkningsperspektivet som 
även har benämningen interpretativism. Detta perspektiv har sin grund i att tolka 
och förstå den sociala verkligheten, och som på bland annat detta sätt skiljer 
sig från positivismens naturvetenskapliga syn (Bryman 2011). Inom interpre-
tativismen är människorna, deras handlingar och tolkningar samt förståelsen av 
dessa det centrala. Interpretativismen har ett övergripande induktivt angreppssätt 
där man studerar och upptäcker verkligheten vilket i sin förlängning kan gene-
rera ny kunskap (Bryman 2011). 

Ontologi är en övergripande teori om hur de sociala företeelserna kan beskrivas 
och synen på hur verkligheten är beskaffad. Inom ontologin finns i huvudsak två 
inriktningar, objektivismen och konstruktionismen (Bryman 2011; Starrin 
1994). Bryman (2011) förklarar kortfattat objektivismen med att de sociala fö-
reteelserna och innebörden av dessa finns och existerar oberoende av de sociala 
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aktörer som finns. Konstruktionismen däremot menar Bryman (2011) är motsat-
sen till objektivismen och kan förklaras med att de sociala aktörerna ger mening 
och innebörd åt de sociala företeelserna som finns i vår omgivning.   

Denna studies vetenskapliga utgångspunkt utgår från ett konstruktionistiskt per-
spektiv där studiens intresse riktas mot att belysa och förstå hur verksamhetsche-
ferna beskriver, agerar, påverkar och bedömer i rekryteringsprocessen av första 
linjens chefer. I fokus finns mötet mellan verksamhetschefer och sökande i re-
kryteringsprocessens intervjudel men även de sociala företeelserna i ett för - och 
efterarbete mellan inblandade aktörer såsom verksamhetschefer, medarbetare 
och HR-personal är av intresse.   

3.2 M etodologiska utgångspunkter  
Nedan beskriver vi induktiv respektive deduktiv ansats samt de två metoderna 
kvantitativ respektive kvalitativ metod. Avslutningsvis beskriver vi uppsatsens 
ställningstagande inom dessa ansatser och metoder. Likväl som det finns olika 
vetenskapliga utgångspunkter som beskriver hur man positionerar sig inom de 
olika synsätten när det gäller forskning så finns det olika forskningsstrategier 
som förklarar i vilken ansats och metod som forskning bör genomföras (Bryman 
2011; Starrin 1994).   

För att beskriva förhållandet mellan teori och praktik används begreppen indukt-
ion och deduktion. Induktion innebär att forskaren gör observationer och samlar 
resultat och sedan analyserar det som framkommit mot en teori. Detta kan besk-
rivas så att teorin är resultatet som framkommit i studien och att forskarna kan 
dra generaliserbara slutsatser på de grunder som studien visar (Bryman 2011).   

Deduktiv ansats innebär att en teori prövas mot verkligheten. Oftast beskrivs det 
genom att en teori omvandlas till hypoteser och sedan fortsätter arbetet med att 
samla data. Forskarna analyserar sedan resultatet och provar hypoteserna mot 
resultatet för att se om den antagna teorin överensstämmer med det som fram-
kommit. Om så inte är fallet kan en vidareutveckling av teorin ske (Bryman 
2011). 

Kvalitativ metod är den metod som används när forskningens intresse är mer 
inriktat mot ord än siffror. Enligt Bryman (2011) används främst denna metod 
inom sociologiska områden för att beskriva hur deltagare i ett sammanhang tol-
kar sin verklighet. Processen i kvalitativ metod startar med en generell fråge-
ställning som grundar sig i något som väckt forskarens intresse. Därefter föl-
jer att välja och avgränsa plats och undersökningspersoner. När data sedan sam-
las in sker detta oftast i form av intervjuer eller observationer.  Datainsamlingen 
tolkas sedan och framkommer det nya begrepp eller teorier görs ytterligare in-
samling av data (Bryman 2011; Starrin 1994).  
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Vid insamlingen av data och tolkningen av den kommer författarnas förförstå-
else och förståelse för mötet i intervjuerna samt materialet ha en viss påverkan. 
En medvetenhet kring sin förförståelse och förståelse kan bidra till en större 
känslighet i tolkandet av insamlade data och kan således vara till hjälp vid vi-
dare teoriutveckling (Dalen 2015).  

Kvantitativ metod är den metod som används för insamling av numerisk data, 
främst inom naturvetenskapliga områden. Själva processen kan beskrivas genom 
att det finns en teori som deduceras till en eller flera hypoteser och som sedan 
testas i till exempel en enkät. Resultatet som genereras av enkäterna samman-
ställs sedan i dataform. I kvantitativ metod analyseras och kodas data.  När detta 
moment är klart är det forskarens uppdrag att sammanställa alla siffror till text 
för att på detta sätt kunna förklara vad det är för slutsatser som kan dras och hur 
den genomförda undersökningens resultat kan ställa sig i förhållande till tidigare 
undersökningar och teorier (Bryman 2011).  

Den största och tydligaste skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ datain-
samling är mätprecisionen. Vid kvantitativ datainsamling är resultatet mer pre-
cist än vid kvalitativ datainsamling. Starrin (1994) menar att skillnaden också 
kan beskrivas som subjektiv och objektiv där den kvalitativa forskningen besk-
rivs som subjektiv och den kvantitativa forskningen som objektiv. Starrin (1994) 
beskriver också att den kvantitativa metoden är positivistiskt inriktad medan den 
kvalitativa forskningen har en icke-positivistisk inriktning.  

Som tidigare konstaterats är den vetenskapliga utgångspunkten för denna upp-
sats ett tolkningsperspektiv med en konstruktionistisk ansats. Vi vill belysa hur 
verksamhetscheferna ser på rekrytering av första linjens chefer. Vad händer i 
rekryteringsprocesserna, vilka färdigheter eftersöks och vilka bedömningar 
görs?  Vi vill beskriva verksamhetschefernas perspektiv, erfarenheter och tankar 
kring hur en rekrytering av första linjens chefer går till. Vi hade kunnat välja en 
deduktiv ansats för studien där vi satt upp hypoteser utifrån ex Lindelöws teorier 
(2008) eller HRD-teori (Nilsson et al. 2011) som vi testat mot verkligheten.  Val 
av metod blev istället induktiv ansats med kvalitativ metod eftersom studiens 
intresse riktas mot verksamhetschefernas beskrivningar. 

3.3 U  och datainsamlingsmetod  
Nedan beskrivs hur urvalet av informanter till uppsatsens empiriska studie han-
terades, samt beskrivs hur intervjuerna planerades och genomfördes och hur det 
material som framkommit i studien hanterats och analyserats. 

Inom kvalitativ forskning bör den metod väljas som bäst ger svar på den fråge-
ställning som forskningen vill besvara (Kvale 1997). För att samla in data har vi 
utgått från kvalitativ metod med intervju som instrument. Det är individernas 
egna perspektiv som är det centrala (Kvale 1997). 
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De empiriska data som intervjuerna har genererat har sammanställts och temati-
serats och presenteras i uppsatsens resultatdel. I diskussionskapitlet belyses stu-
diens resultat och slutsatserna kopplas till uppsatsens teoretiska referensram. 

3.3.1 Urval 
Valet av informanter speglar den ansats som forskarna väljer att ha för sin 
forskning. Vid kvantitativ forskning sker urvalet så att populationen motsvarar 
till exempel ett stickprov av en befolkning. Det finns flera sätt att gå tillväga, till 
exempel sannolikhetsurval där det är slumpen som väljer vilka ur en population 
som ska besvara till exempel en enkät. Ett annat alternativ är att göra ett repre-
sentativt urval av en grupp, vilket innebär att den grupp som väljs ut är en minia-
tyr av den totala populationen (Bryman 2011).    

Urval vid kvalitativ forskning sker istället genom att forskarna söker efter till-
träde till de miljöer som de avser att analysera (Kvale 1997). Valet av informan-
ter i kvalitativa undersökningar kan ske med hjälp av målinriktat urval där fors-
karna söker upp informanter för att få en intervjugrupp som skiljer sig åt. Syftet 
är då att säkerställa variation i resultatet. Urvalet kan också göras via "snöbolls-
urval" som innebär att forskaren kontaktar ett antal informanter som sedan får i 
uppdrag att ange andra personer som forskaren kan kontakta (Bryman 2011).   

För att få informanter till denna uppsats togs en kontakt med HR-avdelningen i 
den organisation vars verksamhetschefer önskades intervjuas. Genom HR-
avdelningen fick författarna hjälp att identifiera verksamhetschefer som i närtid 
hade rekryterat första linjens chefer. En lista på potentiella informanter skicka-
des till en av författarna via mail. En förfrågan om intresse att delta som infor-
mant till denna studie skickades ut via mail med en kortare beskrivning av upp-
satsens syfte tillsammans med information om när en eventuell intervju skulle 
kunna vara aktuell. Ett missiv togs fram (se Bilaga 2) och skickades till de in-
formanter som tackat ja till att delta i studien. Tider för intervjuer bokades in 
med informanterna. Vid sammanställningen av aktuella intervjuer bedömdes att 
underlaget var för litet.  För att öka studiens material behövdes flera informan-
ter. En ny kontakt togs då med samma HR-avdelning för att eftersöka flera in-
formanter och tillsammans identifierades flera namnförslag. Förfarandet som 
används tidigare för att boka tider gjordes även vid detta tillfälle. Totalt genom-
fördes åtta intervjuer med verksamhetschefer.   

För att avgränsa uppsatsens resultat och datamängd valdes att intervjua verk-
samhetschefer som alla fanns inom samma organisation.  Den organisation som 
valdes, valdes just eftersom det är en stor organisation inom offentlig verksam-
het med tillgång till både verksamhetschefer och första linjens chefer.  

3.3.2 Datainsamlingsmetod - Intervju  
Intervjuer kan ske på flera sätt, de kan vara strukturerade, ostrukturerade eller 
semistrukturerade. Skillnaden är graden av struktur på frågorna som forskaren 
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ställer till informanterna. Datainsamling via intervjuer gällande kvalitativ forsk-
ning sker vanligen via semistrukturerade intervjuer alternativt ostrukturerade 
intervjuer (Bryman 2011).    

De ostrukturerade intervjuerna tenderar att likna vanliga samtal, forskaren kan i 
dessa fall använda sig av ett PM för att få med de teman som intervjun planeras 
innefatta. Vid semistrukturerade intervjuer sker intervjuerna så att det finns en 
intervjuguide som forskaren förhåller sig öppen till och informanterna får svara 
fritt på de frågor som ställs. Forskaren har möjlighet att ställa frågorna i den 
ordning som faller sig bäst i samtalet. I båda fallen präglas processerna av flexi-
bilitet. Dessa typer av intervjuer kallas också ibland för djupintervjuer eller kva-
litativa intervjuer. Strukturerade intervjuer, även kallade standardiserade inter-
vjuer, kan beskrivas så att den som intervjuar har en enkät som intervjuschema 
med frågor som skall besvaras. Frågorna ställs i den turordning som på förväg är 
bestämd. Frågorna är ofta mycket specifika och kan också innehålla fasta svars-
alternativ. De strukturerade intervjuerna återfinns främst inom kvantitativ metod 
(Bryman 2011).   

Då denna studie har en kvalitativ ansats valdes samtalsintervjuer som datain-
samlingsmetod. En semistrukturerad intervjuguide utformades. Utgångspunkten 
för intervjuguiden var uppsatsens frågeställning om hur verksamhetschefer be-
skriver rekrytering av första linjens chefer. Valet av semistrukturerade intervju 
gjordes för att få en viss inriktning på informanternas svar gentemot uppsatsens 
tre frågeställningar; 

1. Hur ser rekryteringsprocessen ut före rekrytering av första linjens chefer?  
2. Hur ser rekryteringsprocessen ut under rekrytering av första linjens che-

fer? 
3. Hur ser rekryteringsprocessen ut efter rekrytering av första linjens che-

fer?   

För intervjuguiden i sin helhet, se Bilaga 1. De informanter som tackat ja till att 
delta i studien fick en inbjudan till intervju via mail. Intervjuerna har genomförts 
i miljöer som är välkända för informanterna, detta för att underlätta för infor-
manterna som alla har hög arbetsbelastning och för att spara deras tid. Ytterli-
gare en anledning till att intervjuerna hölls på informanternas arbetsplats var för 
att de skulle känna sig mer bekväma i intervjusituationen. 

Sju av intervjuerna genomfördes av uppsatsens båda författare och en intervju 
genomfördes av bara en av oss. Den intervju som genomfördes av en av oss var 
tvungen att ske därför att bara en av oss kunde delta. Beslutet att trots det ge-
nomföra intervjun med endast en av författarna var för att inte tappa informanter 
till uppsatsen. Sju av intervjuerna har spelats in på diktafon och en har spelats in 
på mobiltelefon. Inspelningsutrustningen har placerats tydligt för informanterna 
på bordet och författarna har informerat om att inspelning kommer att ske.  In-
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tervjuernas upplägg var på förhand bestämt där en av författarna var huvudan-
svarig för att leda intervjun och den andra författaren hade till uppgift att kom-
plettera med frågor och göra förtydligande. Detta upplägg informerades infor-
manterna om i inledning av intervjun. Intervjuerna inleddes med information om 
vilka författarna var och uppsatsens syfte förtydligades.   

När första intervjun var genomförd diskuterades hur intervjun hade fortlöpt samt 
vad som kommit fram. Beslut togs då att komplettera intervjuguiden med ytter-
ligare frågor om introduktion, något som informanten spontant hade tagit upp. I 
följande sju intervjuer fanns de frågorna med. 

3.3.3 Analysmetod  
Efter att första intervjun var genomförd påbörjades arbetet med att transkribera 
intervjuerna, vilket sedan pågick löpande under tiden intervjuerna genomfördes. 
Detta rekommenderas vid kvalitativ dataanalys (Bryman 2011). Transkribering-
en genomfördes så att inspelningarna av intervjuerna skrevs ner i ett dokument. 
När alla intervjuer var genomförda och transkriberade skrevs dokumenten ut 
med enkelsidig utskrift. Avsikten i uppsatsen är inte att lyfta fram och beskriva 
respektive verksamhetschef som person utan istället att fånga teman i deras be-
rättelser. Utifrån uppsatsens frågeställningar och intervjuguide fanns redan tre 
givna teman att sortera intervjumaterialet kring; arbetet före, arbetet under och 
arbetet efter en rekrytering. Under varje tema sökte vi sedan underkategorier i 
materialet utifrån Brymans (2011) modell för tematisk analys. Studiens förfat-
tare läste igenom intervjuerna var för sig och letade efter och markerade infor-
manternas svar utifrån de olika temana som tidigare identifierats. Under arbetets 
gång i denna del i processen utkristalliserades olika underkategorier. Nästa steg i 
arbetet med att sammanställa och analysera resultatet var att träffades för att 
jämföra respektive identifieringar av teman och underkategorier i informanter-
nas svar. Författarna gick igenom intervju för intervju och diskuterade vad som 
framkommit under de olika temana. För att få en överskådlig bild samt för att 
kunna hantera och analysera det data som framkommit i intervjuerna gjordes en 
schematisk bild över de tre temana och där utkristalliserades också underkatego-
rierna. Det gjordes även en sammanställning av det bakgrundsfakta som fram-
kommit i intervjuerna med informanterna. 

I uppsatsens resultatkapitel sammanställs och redovisas resultatet från intervju-
erna. I uppsatsens diskussionskapitel sker sedan en diskussion kring resultatet 
mot den teoretiska referensramen och där återfinns också uppsatsens metoddis-
kussion. 

3.3.4 Reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning 
Bryman (2011) konstaterar att den validitet och reliabilitet som beskrivs inom 
den kvantitativa forskningen för att säkerställa forskningens kvalité inte anam-
mas fullt ut av de kvalitativa forskarna. Reliabilitet beskriver forskningsresulta-
tens pålitlighet samt replikerbarhet. Validitet är ett på mått på om det som avses 
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att mätas är det som verkligen mäts i forskningen. För kvalitativa forskare kan 
det i jämförelse med kvantitativa forskare vara en försvårande faktor att urvalet i 
kvalitativa undersökningar ofta är begränsat (Bryman 2011; Kvale 1997).  

Bryman (2011) beskriver att den kvalitativa forskningen delar upp validitet i ex-
tern validitet och intern validitet och reliabilitet delas upp i extern reliabilitet och 
intern reliabilitet. Extern reliabilitet är möjligheten att replikera undersökningen 
vilket är en svårighet i den kvalitativa forskningen då den sociala miljö som un-
dersöks är svår att få på exakt samma sätt vid ett annat tillfälle. En strategi för 
att tillgodose den externa reliabiliteten är att forskare som ska upprepa under-
sökningen går in i en liknande roll som den första forskaren. Intern reliabilitet 
handlar om hur forskarna som gör undersökningen kommer överens om hur 
tolkning av det de ser och hör ska ske. Att det finns en god överenstämmelse 
mellan de observationer som forskare gör och de teoretiska idéer som utvecklas 
menar Bryman (2011) är ett mått på intern validitet, vilket tenderar bli en styrka 
i kvalitativ forskning. Den externa validiteten handlar om hur generaliserbara 
resultaten är till andra sociala miljöer och situationer (Bryman 2011; Kvale 
1997). 

Genom att beskriva tillvägagångssättet för studiens datainsamling ökas förut-
sättningarna för studiens externa reliabilitet, d.v.s. studiens replikerbarhet. Den 
sociala miljön kommer dock inte kunna vara exakt likadan vid ett annat forsk-
ningstillfälle, något som är försvårande för den externa reliabiliteten inom kvali-
tativ metod (Bryman 2011). För att hantera den interna reliabiliteten har förfat-
tarna fortlöpande fört diskussioner om tolkningar och begrepp kring de fråge-
ställningar som utformats samt kring hur den empiriska datan sammanställts, 
tematiserats och analyserats. Genom att det varit två personer som genomfört 
studien har diskussion kring tolkningar varit möjlig. I uppsatsens teoretiska refe-
rensram konstateras att chefsrekrytering inom offentlig verksamhet är ett relativt 
nytt forskningsområde. För att beakta studiens interna validitet kopplas studiens 
empiriska resultat mot den befintliga forskning som finns inom området för att 
påvisa eventuell samstämmighet. I uppsatsens avgränsning och urval gjordes 
bedömning om att studera verksamhetschefer från endast en organisation. Detta 
kan vara en försvårande faktor för studiens externa validitet, det vill säga gene-
raliserbarhet till andra miljöer. För att stärka studiens validitet har en semistruk-
turerad intervjuguide valts som datainsamlingsmetod för att säkerställa att stu-
dien verkligen söker svar på de frågor som avses att belysas. 

3.3.5    
Vid de flesta utbildningsinstitutioner finns det i dag riktlinjer och praxis för 
etiska ställningstagande (Bryman 2011). Det är av största vikt att forskare i 
samhället får yttra sig fritt och att de inte påverkas eller manipuleras av privata 
eller intressenters ärenden. Ett välgrundat förtroende i samhället för forskarna 
och forskningen är en förutsättning för forskningens framtid. Samtidigt riktas 
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det stort fokus på forskning och förväntningarna på forskningen är stora, något 
som ställer höga krav på forskare gällande resultat och kvalitet (Gustafsson, 
Hermerén & Pettersson 2011).   

Enligt Gustafsson, Hermerén och Pettersson (2011) är de krav som ställs på 
forskare väl förankrade i samhällets etiska normer och värderingar. Vetenskaps-
rådet sammanfattar dessa generella levnadsregler på följande sätt. Kraven som 
ställs på forskare i dag är att de ska, tala sanning om sin forskning, de ska 
medvetet granska och redovisa utgångspunkterna som ligger till grund för stu-
dien. De ska öppet redovisa metoder och resultat i studien samt att de ska öppet 
redovisa kommersiella intressen och andra bindningar. Vetenskapsrådet påpekar 
också att stöld av forskningsresultat från andra forskare är förbjudet samt att det 
är viktigt att hålla god ordning gällande forskningen, bland annat genom doku-
mentation och arkivering. Vidare beskrivs i rapporten att forskningen ska bedri-
vas utan att skada människor, djur eller miljö och att det är av vikt att bedöm-
ning av andras forskning är rättvis (Gustafsson, Hermerén & Pettersson 2011). 

Bryman (2011) beskriver också de forskningsetiska principerna och sammanfat-
tar dessa med att deltagandet i forskning ska vara frivillig, deltagarna ska vara 
anonyma, forskningen måste genomföras med integritet för de deltagande samt 
att forskningen ska behandlas konfidentiellt. I de fall där forskning kritiseras 
gäller det oftast att någon som deltagit i en studie har kommit till skada, att det 
brister i samtycket om deltagandet, att deltagarnas privatliv har blivit kränkt 
samt att det i studien förekommit till exempel falska förespeglingar eller att vik-
tig information har undanhållits (Bryman 2011).  

Vid universitet och högskolor behöver ibland forskare lägga fram en forsknings-
ansökan alternativt en avhandling för granskning till den lokala etiska kommit-
tén för granskning (Bryman 2011). Vid granskningen bedöms förhållandet mel-
lan projektets värde och de eventuella påfrestningar eller risker som en deltagare 
kan utsättas för. För att få ett godkännande måste värdet bedömas överstiga ris-
kerna. Vid bedömningen läggs stor vikt vid hur det informerade samtycket han-
teras (Gustafsson, Hermerén & Pettersson 2011).  

I denna studie har en bedömning till de forskningsetiska aspekterna gjorts främst 
när det gäller framtagning av informanter till intervjuerna samt hantering av det 
material som framkommit. Informanterna har anmält sig som frivilliga även om 
viss risk för påtryckning kan ha förekommit när HR-avdelningen valt ut nam-
nen. Materialet har anonymiserats och eftersom uppsatsens intresse inte berör 
enskilda verksamhetschefers svar på frågor utan istället riktar intresse mot teman 
i chefernas beskrivningar har intervjupersonerna endast skilts åt genom nummer 
i resultatredovisningen verksamhetschef 1, verksamhetschef 2 etcetera. För att 
säkerställa att informanterna förblir anonyma avstår författarna också från att 
beskriva organisationen informanterna arbetar i detaljerat. De inspelningar som 
gjorts under intervjuerna kommer att förstöras när uppsatsen är färdigställd. 
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4 R ESU L T A T 
Denna studie vill belysa hur verksamhetschefer beskriver rekrytering av första 
linjens chefer till sin verksamhet. Intervjuer har genomförts med åtta verksam-
hetschefer inom en offentlig verksamhet som bedriver vård och vi har fått deras 
bild av och deras tankar kring hur rekryteringsprocessen går till inför, under och 
efter rekrytering av första linjens chefer. I detta avsnitt av uppsatsen presenteras 
resultatet från intervjuerna. Först beskrivs en bakgrund av verksamhetscheferna 
samt den organisation de verkar inom. Därefter presenteras intervjuresultatet 
utifrån de tre frågeställningarna för studien; inför rekrytering, under rekrytering 
samt efter rekrytering.  Under varje tema redovisas sedan underkategorier som 
framkommit under intervjuerna. En stor del av datamaterialet berör egenskaper 
som verksamhetscheferna eftersträvar hos första linjens chefer. Dessa egenskap-
er väljer vi att beskriva under temat inför rekrytering. I de citat som finns i resul-
tatkapitlet har författarna ersatt organisationens namn med organisationen. Det 
namn som benämner IT-stödet som finns har bytts ut till IT-stöd. 

4.1 Bakgrund om verksamhetscheferna och organisationen  
Den organisationen som verksamhetscheferna arbetar inom består av ett 15-tal 
olika enheter. Inom organisationen finns en HR-avdelning som har till uppgift 
att arbeta med strategisk personalförsörjning, hälsa och arbetsmiljö, arbetsgivar-
frågor, ledarutveckling och kompetensstyrning. Organisationen har ett IT-stöd 
för rekryteringsprocessen som utgår från Lindelöws tankar om strategiskt perso-
nalarbete. Systemet infördes för att öka effektiviteten i den administrativa pro-
cessen samt för att kunna hålla ett professionellt förhållningssätt under rekryte-
ringen. Målet är att IT-stödet ska kunna vara en integrerad och drivande del i 
rekryteringsprocessen.   

De åtta verksamhetscheferna har alla erfarenhet av att rekrytera första linjens 
chefer. De har alla lång erfarenhet av att vara chefer i olika positioner. Av de 
åtta verksamhetscheferna har alla mer än tio års chefserfarenhet dock varierar 
det hur länge de har varit verksamhetschefer.   

Storleken på områdena verksamhetscheferna ansvarar för varierar. Den minsta 
enheten har 74 medarbetare, den största har 250 medarbetare. Fem av åtta verk-
samhetschefer har mellan 170 och 250 medarbetare. Antal första linjens chefer 
följer ofta storleken på enheterna, det vill säga att de enheter som har flera med-
arbetare har oftast fler första linjens chefer. Verksamhetschefen har i sitt upp-
drag att organisera verksamheten så att den möter behovet utifrån till exempel 
geografi eller processer. Detta i sin tur kan medföra att vissa enheter med färre 
medarbetare kan ha flera första linjens chefer än de större enheterna med mer 
homogen organisation.    

Av de verksamhetschefer som författarna har intervjuat har alla någon form av 
högskoleutbildning i grunden, till exempel sjuksköterskeutbildning eller läkarut-
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bildning. De har alla erfarenhet av att arbeta inom vården. Mindre än hälften av 
informanterna svarar spontant under intervjuerna att de gått någon form av vida-
reutbildning.   

4.2 A rbetet före rekryter ing  
Utifrån uppsatsens intervjuguide ställdes frågor till verksamhetscheferna om hur 
arbetet inför en rekrytering ser ut. Svaren på dessa frågor presenteras nedan uti-
från de fyra underkategorier som framkom i intervjumaterialet; verksamhetsche-
fens roll i processen, verksamhetschefens bidrag till förarbetet, krav- och kom-
petensprofil och annonsering samt egenskaper och förmågor som eftersöks hos 
första linjens chefer. 

4.2.1 Verksamhetschefens roll i processen före rekrytering  
Intervjuerna visar att alla verksamhetschefer tar hjälp av HR-avdelningen när det 
är aktuellt med rekrytering. Graden av HRs delaktighet i rekryteringsprocessen 
varierar mellan de olika verksamhetscheferna. Merparten av verksamhetschefer-
na tar hjälp i hela processen medan en verksamhetschef leder och utför hela re-
kryteringsprocessen själv och enbart tar hjälp av HR när det bedöms vara aktu-
ellt med personlighetstester av de sökande. Flertalet av verksamhetscheferna be-
skriver att de vill leda förarbetet i rekryteringsprocessen. Informanterna beskri-
ver att HR är en stödfunktion som de har möjlighet att använda sig av.  

Verksamhetschef 7 beskriver det så här:  

Vi startade en rekryteringsgrupp med representanter för de olika inblandade 
facken en HR- konsult som var lite motor i jobbet, och en representant från vår-
denhetschefsgruppen eller ledningsgruppen, och så jag. Det var vi som var re-
kryteringsgrupp.  

4.2.2 Verksamhetschefens bidrag till förarbetet  
Innan en rekryteringsprocess skall starta för att rekrytera en första linjens chef 
föranleds det oftast av att någon som innehar tjänsten aviserar att den ska sluta 
alternativt att en omorganisation behöver komma till stånd. På frågan om verk-
samhetschefernas bidrag till förarbetet svarar de olika på vad som föranleder att 
processen med rekrytering startar. Majoriteten av verksamhetscheferna ser detta 
som en möjlighet att se över verksamhetens behov för att få en så rätt rekryte-
ring som möjligt. En verksamhetschef påbörjar processen genom att göra en ar-
betsplatskartläggning för att kartlägga vilken typ av chef som verksamheten be-
höver.  

Verksamhetschef 1 beskriver det så här; 

Först måsten man ju på något sätt identifiera och vara överens om ett 
det kan ju vara så att det har funnits en chef på en enhet men nu är det i absolut 
säker så att den personen ska ersättas med en ny chef. Det kan vara så att man i 
samband med det att tidigare chef slutar att man resonerar kring förändringar i 
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organisationen slår ihop enheter eller vad det nu kan vara det är ju liksom ett 
första steg att man för enheten är överens om att man ska ha en chef på det sättet 
som det har sett ut tidigare eller på ett annat sätt och i så fall hur.  

4.2.3 Krav- och kompetensprofil samt annonsering 
En fråga i intervjuguiden är hur verksamhetschefernas delaktighet ser ut i fram-
tagandet av krav- och kompetensprofil samt annonseringsförfarandet. Här be-
skriver alla verksamhetschefer att de i möte med samverkansgruppen lyfter be-
hovet av att rekrytera. De beskriver sedan vidare att de bildar 
en rekryteringsgrupp. Vilka som blir representanter i rekryteringsgruppen varie-
rar mellan de olika verksamhetscheferna, liksom rekryteringsgruppens storlek 
varierar mellan de olika enheterna. Mindre än hälften av verksamhetscheferna 
beskriver att de som är medlemmar i samverkansgruppen också utgör rekryte-
ringsgruppen. Övriga verksamhetschefer beskriver att de anpassar rekryterings-
gruppen så att det finns representanter från den del av verksamheten som är ak-
tuell för rekryteringen. Vid alla rekryteringar uppger informanterna att det finns 
fackligt anslutna representanter.   

Rekryteringsgruppen arbetar vidare med att ta fram en krav- och kompetenspro-
fil för tjänsten som ska tillsättas.  Alla verksamhetscheferna beskriver att det 
förs diskussioner i rekryteringsgruppen om vilka egenskaper och kompetenser 
som eftersöks hos de potentiella sökande och i detta arbete finns HR-
avdelningen med som stöd. I samband med detta arbete nämner ett fåtal av in-
formanterna att behörigheter till IT-stödet delas ut till alla medlemmar i rekryte-
ringsgruppen. Detta för att de ska kunna se annonsen, frågeunderlaget, kunna se 
ansökningar samt kunna skatta de sökande.   

Majoriteten av verksamhetscheferna har en diskussion med rekryteringsgruppen 
kring annonsering och annonsens utformade. En verksamhetschef har ett tydligt 
resonemang om i vilka medier som annonsen skall publiceras för att attrahera 
rätt sökande. Ett fåtal informanter beskriver också att rekryteringsgruppen läste 
andra annonser för att få tips på bra utformning av annonstexten.  I denna pro-
cess beskriver verksamhetscheferna det praktiska upplägget med att bestämma 
tider för möten och intervjuer.  

Verksamhetschef 3 beskriver följande: 

Vid annonsen har jag har bara haft en delaktighet tillsammans med dom andra 

och sedan har vi format innehållet den i ihop. Samverkansgruppen med de repre-
sentanter som fanns utifrån de kriterier som vi hade jobbat fram som vi tyckte 
person till det här jobbet. 
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4.2.4 Egenskaper och förmågor som eftersöks hos första linjens chefer 
I intervjuerna framkommer egenskaper och förmågor som eftersöks hos första 
linjens chefer.  Vid kategoriseringen av datamaterialet valde vi att dela upp 
denna underkategori i egenskaper och förmågor, utbildning, erfarenhet, verk-
samhetschefernas tankar om hur de vill att första linjens chefer skall leda enhet-
en samt intern/extern rekrytering.  

Verksamhetscheferna benämner egenskaper och förmågor som de efterfrågar 
hos första linjens chefer. Dessa egenskaper kan sammanställas med att merpar-
ten av informanterna efterfrågar personer som är drivna och engagerade, själv-
ständiga och har en hög personlig mognad och självinsikt. Därefter nämns också 
egenskapen att vilja ta ansvar för enheten men även kunna ta ett sidledsansvar 
och förmågan att kunna samarbeta. Förmågan att kunna skapa delaktighet i ar-
betsgruppen är efterfrågat. Egenskaper som efterfrågas men inte nämns i alla 
intervjuer är förmåga till struktur och ordning och reda. Utifrån studiens resultat 
framkommer att det är få av verksamhetscheferna som efterfrågar sakkunskap 
som en viktig förmåga.  

Flera av informanterna anger att de egenskaper som sätts upp i en kravspecifi-
kation inför en rekrytering kan vara svåra att leva upp till som sökande.  

Verksamhetschef 1 beskriver det så här:  

 till det där, 
det går ju inte.  

Alla verksamhetschefer har i intervjuerna svårt att specificera och uttrycka vil-
ken nivå och inriktning som är ett krav för anställning. Flertalet av verksamhets-
cheferna ställer inte några formella krav på utbildning utan beskriver det som 
något önskvärt eller utbildning som kan beskrivas som likvärdig i kravprofiler. 
Merparten av verksamhetscheferna anger i intervjuerna att de specificerar ut-
bildningsnivå som är önskvärd i annonserna. Ett fåtal verksamhetschefer anger 
att de efterfrågar vårdutbildning eller någon form av högskoleutbildning. Vad 
gäller formell chefsutbildning är det någon enstaka som anger att de eftersöker 
detta.   

Av verksamhetscheferna anger mer än hälften att de söker personer med tidigare 
erfarenhet men ställer inte detta som ett formellt krav i annonsen. Hälften av 
verksamhetscheferna efterfrågar erfarenhet från liknande vårdverksamhet. Ett 
fåtal av verksamhetscheferna söker personer med någon form av chefserfaren-
het. En verksamhetschef beskriver tydligt att man vill ha in olika yrkeserfaren-
heter till ledningsgruppen för att kunna komplettera varandra.   

Verksamhetschef 6 beskriver hur kravet på chefserfarenhet kan få stå tillbaka 
och varför det ibland är viktigt att göra det;  
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... erfarenhet har jag nog kompromissat, vi har inte skrivit krav chefserfarenhet 
men önskemål och det kan man ju tycka kan vara bra med samtidigt någon gång 
person vara första gången så känns det riktigt rätt kan jag kompromissa för det 
känns så himla bra så då väljer vi. Det kan vara det jag kan känna att jag kan 
kompromissa ibland. Men känns det bra så. 

När det kommer till tankar om hur en enhet skall drivas uttrycker verksamhets-
cheferna olika infallsvinklar på detta. När det empiriska data är sammanställd 
och analyserad så framkommer ingen samstämmighet från verksamhetscheferna 
när det gäller hur de önskar att en första linjens chef ska driva enheten. Dock 
framkommer av några informanter att de önskar ha första linjens chefer som ska 
leda verksamheten utifrån uppsatta verksamhetsmål, skapa delaktighet hos med-
arbetarna, leda enheten med värme och med hjärta. Det framgår av resultatet en 
viss önskan om att kunna delegera mer ansvar för verksamhetsutveckling till 
första linjens chefer.   

Ett fåtal av verksamhetscheferna resonerar tydligt kring sitt eget ledarskap i för-
hållande till vad de eftersöker hos dem som söker tjänst som första linjens chef. 
De beskriver att det är viktigt att först reflektera över sitt eget chefs- och ledar-
skap och hur de påverkar organisationen som de leder innan de kan identifiera 
det ledarskap som den rekryterade första linjens chef behöver ha. 

Vid intervjutillfällena framkommer att verksamhetscheferna har olika syn på 
vilka sökande som kategoriseras som internt respektive externt sökande. Hälften 
av verksamhetscheferna beskriver externsökande som de individer som inte 
kommer från den rekryterande enheten och några få benämner de sökande som 
inte har anställning inom organisationen som externt sökande.   

Gällande internt sökande anger verksamhetscheferna flera faktorer som kan på-
verka arbetet för första linjens chefer. Dessa faktorer kan påverka arbetet både 
positivt och negativt. Faktorer som nämns är bland annat att det finns tidigare 
relationer mellan arbetsgruppen och den blivande chefen, där lojaliteten kan 
komma att prövas. Förkunskap om verksamheten kan vara en fördel men kan 
också vara ett hinder då det finns förväntningar om att den nyrekryterade chefen 
kan/vet mycket om organisationen. Att ha förkunskap om kulturen på en enhet 
kan vara en fördel men också ses som en nackdel.  

Verksamhetschef 2 beskriver det så här:  

Jag kan 
tidigare man söker en chef till enhet och någon ur arbetsgruppen söker kan det 
vara svårt även om jag kan tycka att det är den mest klockrena att ha som chef så 
kan det finnas komplikationer i det så det kan finnas nackdelar i det men det kan 
också finnas fördelar att man känner till kulturen och sådan saker men det kan 
också bli en nackdel när man känner till kulturen för mycket och så , det kanske 
finns avarter så att säga. 
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4.3 A rbetet under rekryter ingen  
Utifrån vår intervjuguide ställde vi i intervjuerna frågor till verksamhetscheferna 
om hur arbetet sedan ser ut under en rekrytering. Svaren på dessa frågor present-
eras nedan utifrån de fyra underkategorier som framkom i intervjumaterialet; hur 
urvalet sker, intervjuns genomförande, frågeformulär och matris för bedömning. 

Efter annonsering beskriver verksamhetscheferna att antalet sökande ofta är 
mellan tre och femton sökande. Variationen är stor mellan enheterna och en av 
informanterna beskriver att det är fler sökande till tjänster som första linjens 
chefer i öppenvården än till slutenvården.  

4.3.1 Hur urvalet sker 
I urvalsprocessen beskriver alla verksamhetschefer att de är mycket aktiva. Ar-
betet sker i samverkan med rekryteringsgruppen och med visst stöd av HR-
avdelningen. En av verksamhetscheferna beskriver att det är en representant från 
HR-avdelningen som leder urvalsprocessen medan de övriga sju cheferna leder 
urvalsprocessen själva.   

Arbetet för att alla i rekryteringsgruppen ska få ta del av vilka ansökningar som 
kommit in går olika till på de olika enheterna. De verksamhetschefer som tidigt 
tagit hjälp av HR-avdelningen och IT-stödet använder även detta för att rang-
ordna de sökande. Dessa verksamhetschefer beskriver att medlemmarna i rekry-
teringsgruppen använder den möjligheten att rangordna i systemet i olika om-
fattning.  Några få verksamhetschefer fördelar ansökningarna via mail eller via 
papperskopior till rekryteringsgruppen för genomläsning och rangordning. Res-
terande verksamhetschefer beskriver att de har ett möte med rekryteringsgrup-
pen efter avslutad annonsering. Vid dessa möten läses ansökningarna igenom 
och rangordnas och en diskussion om vilka som skall kallas till intervju sker. De 
som har lämnat ut ansökningar eller gett behörighet till IT-stödet för rangord-
ning har också möte med rekryteringsgruppen där diskussion sker om vilka som 
skall kallas till intervju. Skillnaden mellan dessa är när i processen rangordning-
en sker. Hälften av verksamhetscheferna beskriver att medlemmarna i rekryte-
ringsgruppen först rangordnar enskilt för att sedan diskutera i grupp medan de 
andra verksamhetscheferna rangordnar vid sittande möte.    

Mer än hälften av informanterna benämner vilka kriterier de tittar på när de gör 
urvalet. Alla dessa beskriver att de utgår från den kravspecifikation som de arbe-
tat fram tidigare i processen. Gällande det personliga brev som den sökande 
skickat till arbetsgivaren är det ett fåtal av verksamhetscheferna som beskriver 
att de använder informationen i brevet för att skapa sig en helhetsbild av den sö-
kande samt graden av personlig mognad hos den sökande.     
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4.3.2 Intervjuns genomförande   
Några enstaka verksamhetschefer beskriver att de själv ringer upp de sökande 
och kallar till intervju. Hälften anger att de tar hjälp med detta arbete av HR-
avdelningen som ringer upp och kallar till intervju.   

Det är endast ett fåtal av verksamhetscheferna som beskriver att de delar upp 
intervjun i två delar. Intervjuerna går till så att arbetsgivarrepresentanterna träf-
far intervjupersonen vid ett tillfälle och att de fackliga gör sin del av intervjun 
för sig för att inte få stressfulla intervjusituationer.  

Verksamhetschef 8 beskriver det så här; 

 valde att dela upp då som jag sa att arbetsgivarrepresentanterna träffade 
den som skulle intervjuvas först sen så träffades dom fackliga personen sen med 
sina frågor. Dom fackliga och arbetsgivare har ju ändå träffats innan ungefär 
och diskuterat att vi hål   

Majoriteten av verksamhetscheferna beskriver att de har intervjun tillsammans 
med de fackliga representanterna det vill säga att det blir ett intervjutillfälle för 
den sökande. De verksamhetschefer som intervjuar tillsammans med de fackliga 
representanterna är måna om att de fackliga får utrymme att ställa frågor men är 
tydliga med att det är arbetsgivaren som håller i och leder intervjuerna.  

Verksamhetschef 7 beskriver det så här:  

i organisationen, och facket tycker det 
är bra, att det är arbetsgivare, alla är i samma rum och det är arbetsgivare som 

 

Verksamhetscheferna beskriver att intervjutillfällena kan delas in i olika delar, 
först sker en inledning där verksamhetschefen kort beskriver verksamheten och 
organisationen samt förutsättningar för intervjun, t.ex. hur lång tid det kommer 
ta samt vilka som kommer att delta under intervjun.  Därefter får de sökande 
presentera sig kort och sedan följer frågor från en intervjuguide. Det framkom-
mer i intervjuerna att det skiljer sig åt vem som har huvudansvaret vid intervju-
erna. Några av verksamhetscheferna ställer frågorna själv medan andra tar hjälp 
av HR-avdelningen för denna uppgift.   

När den empiriska datan i studien har sammanställts och bearbetats beskriver 
merparten av informanterna att de själva vill leda intervjun med den sökande. En 
av verksamhetscheferna beskriver att hen tillsammans med de övriga arbetsgi-
varrepresentanterna har tydliga roller vid intervjun. Verksamhetschefen ställer 
frågor, HR har till uppgift att ställa "de svåra frågorna" en flikar in när det be-
hövs och en observerar så att ingen del i processen missas. Verksamhetschefen 
beskriver att intervjun inleds med att klargöra detta upplägg.    
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En av de andra verksamhetscheferna beskriver istället att det är HR som leder 
intervjun efter att verksamhetschefen gett en beskrivning av enheten. I detta 
skede av intervjun lägger verksamhetschefen störst vikt vid att analysera inter-
vjupersonens sätt att agera och svara på frågor som ställs etcetera.  

Så här beskriver verksamhetschef 5 intervjun:  

m av vad ska jag säga ord-
förande och sedan har hon haft någon form av ordning där hon har frågat uti-
från de där orden och så har man skrivit ner vad man har svarat, är du utåtrik-
tad och du problemlösare och då ställer man dom där standardfrågorna så att 
säga det jag har antecknat då vid alla dom här möten är inget av vad svaren på 
de där frågorna det är totalt irrelevant utan det är hur den här personen agerar 
och hanterar hur man har ögonkontakt, hur man responderar till omgivningen, 
hur man kan hantera frågor man inte var direkt beredd på och alla sådan här 
saker... 

Alla verksamhetschefer beskriver att de vill skapa intervjutillfällena så att de 
som sökt jobbet känner sig välkomna och ska uppfatta intervjuerna mer som dia-
log än utfrågning. Vid rekryteringar av första linjens chefer är många involve-
rade vid intervjutillfället och för att förbereda intervjupersonen på det får de in-
formation om detta i samband med att de kallas.  

4.3.3 F rågeformulär  
I det IT-stöd som organisationen har tillgång till finns möjligheten att erhålla 
frågor som kan ställas under intervjun, vilket flertalet av verksamhetscheferna 
säger sig använda sig av men i olika omfattning.   

Verksamhetschef 1 ger följande beskrivning:  

finns det ett slags lathund 
till intervjuguide i IT-stöd som man kan få ut. Olika frågor som är rimliga att 
ställa och som man kan borra lite djupare iför att se om egenskaperna verkligen 
finns eller om   

En av verksamhetscheferna beskriver att hen under sina år som chef har skapat 
ett eget frågebatteri som kombineras med de frågor som finns i IT-stödet.  

Verksamhetschef 6 beskriver följande: 

...alltså jag från början under mina år så har jag haft ett eget frågebatteri som 
jag har använt och tycker är bra sen blev det ju så att organisationen det finns ju 
ett batteri med frågor som man kan ta ut via nätet och använda. Och jag använ-
der delar av det, jag tycker det blir för jobbigt för den som sitter i stolen, det är 
så många frågor och, så jag använder både mitt och det nya som kommit, plock-
ar de som lämpligt.  
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En av verksamhetscheferna beskriver hur rekryteringsgruppen arbetar fram frå-
gor utifrån den sökandes personliga brev för att få mer information än det som 
stod i brevet. Detta arbete görs för varje sökande så att vissa frågor blir specifika 
och riktade till respektive sökande.   

4.3.4 Matris för bedömning  
Några enstaka verksamhetschefer beskriver att de använder sig av någon form 
av bedömningsmatris. Matriserna ser olika ut och används i syfte att skilja de 
sökande åt. Matriserna som verksamhetscheferna beskriver utgår från olika 
aspekter exempelvis faktisk data som chefserfarenhet, eller utifrån värdeorden i 
kravspecifikationen.  

Verksamhetschef 8 som arbetar med matrisen utifrån värdeord säger så här:  

Sen gjorde vi så att vi hade en mall utifrån den kravspecen som vi satt upp så har 
man kanske fem ord om man tänker att man vill ha nån som är strukturerad, flex-
ibel eller nån som eller egenskaperna eller så och så bestämde vi oss för att ett 
är bra två är bättre och tre är bäst ungefär så. Och så lite snabbt sätter man sig 
ner och tittar utifrån dom olika egenskaperna direkt efter intervjun, vad föll jag 
för, liksom utifrån dom. Lite poängsätter innan man startar diskussionen med 
varandra för där blir man färgad ganska snart. Om jag liksom fått väldigt struk-
turerar det verkar ju jättebra som jag kan tycka då och då kanske du börjar be-
rätta att när han så eller så där lät det ju inte, då blir man ju direkt styrd och då 
börjar man ändra så vi sa snabbt ner med vår första blick vad blev det. Sen hade 
vi en diskussion var liksom poängen totalt totalpoängen nånstans blev, sen bety-
der ju inte det så om vi såg att det var väldigt starkt på strukturerad vill vi ha så 
starkt på den det kanske inte var det inte var så vi ville ha en strukturerad person 
men den kanske inte ska ha full pott liksom och sen lite bra på det andra. Så det 
var det sen börjar man en diskussion liksom det här sas och det här sas inte och 
det här kom fram och så. Ehhh och då fick vi någon slags bild av vad vi tyckte att 
den här personen är.  

4.4 A rbetet efter den aktiva rekryter ingsprocessen  
Utifrån intervjuguiden ställde författarna frågor till verksamhetscheferna om hur 
arbetet sedan ser ut efter en rekrytering. Svaren på dessa frågor presenteras ne-
dan utifrån de tre underkategorierna som framkom i intervjumaterialet; samman-
ställning och jämförelse av intervjuerna, vika faktorer är avgörande i beslutet om 
vem som erbjuds tjänst, introduktion till första linjens chefer samt kartläggning 
av framtida ledare i organisationen. 

När intervjuerna är genomförda beskriver verksamhetscheferna hur arbetet i re-
kryteringsgrupperna fortsätter med att sammanställa och gå till beslut. 

4.4.1 Sammanställning och jämförelse av intervjuerna 
Arbetet med att sammanställa de genomförda intervjuerna beskriver alla verk-
samhetscheferna sker i rekryteringsgrupperna. Majoriteten av verksamhetsche-
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ferna beskriver i detalj hur de avsätter tid i samband med intervjuerna för att 
stämma av kort hur de har uppfattat den sökande samt hur det tycker att inter-
vjun har gått. Dessa verksamhetschefer beskriver också att de har ett separat 
möte där de tillsammans med rekryteringsgruppen går igenom det som fram-
kommit vid intervjuerna för att sedan gå till beslut. Hälften av verksamhetsche-
ferna poängterar tydligt under uppsatsens intervjuer att de använder rekryte-
ringsgruppen som ett bollplank men att det är de som verksamhetschefer som 
slutligen fattar beslutet om vem som ska anställas.   

Så här beskriver verksamhetschef 6 processen:  

Annars ses vi ju och säger vad tycker ni och jag kan säga att det är jag som an-
ställer och tar beslut men ni är rådgivande till mig, så säger jag till de fackliga. 

Några av verksamhetscheferna beskriver att de låter medarbetarna få uttrycka 
sig först för att inte påverka deras inställning till den sökande 

Verksamhetschef 1 beskriver följande: 

...efter intervjun så ser jag till att alla andra får säga först och jag börjar alltid 
ä-

karen säger något då är det lätt att det blir det som styr. 

De verksamhetschefer som tagit fram och använder sig av en matris beskriver att 
de använder denna även i denna del av processen för att jämföra de olika sö-
kande.   

Mindre än hälften av verksamhetscheferna betonar vikten av att jobba efter en 
struktur. De verksamhetschefer som beskriver att de utgår från en tydlig struktur 
vill kunna visa hur rekryteringsprocessen gått till och vilka parametrar som an-
vänds från framtagandet av kravspecifikationen till när beslut tagits. Men även 
för att kunna tydliggöra vad som skiljer de sökande åt och på vilka grunder be-
slutet om vem som erbjuds tjänsten togs.  

Verksamhetschef 8 beskriver: 
 

Om man vill vara tydlig med rekryteringsprocessen, vill man ju också kunna visa 
att vi gjorde det här, vi ställde de här frågorna, vi fick de här svaren och det här 
var de upplevda poängen utifrån de olika egenskaperna vi såg. 

Ett fåtal av verksamhetscheferna har i de rekryteringar som de beskriver använt 
sig av personlighetstester. Dessa tester administreras och hanteras av HR- av-
delningen. Anledningarna till varför personlighetstester utfördes som ett kom-
plement till intervjuerna varierar. En av anledningarna till är att de sökande som 
intervjuats var svåra att skilja åt och att testet gav ett bättre underlag att fatta be-
slut utifrån.   
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4.4.2 Vilka faktorer är avgörande i beslutet om vem som erbjuds tjänst 
På frågan om verksamhetscheferna får det de eftersöker hos individerna svarar 
alla verksamhetschefer att de upplever att de får det. Generellt under intervjuer-
na med verksamhetscheferna har de svårt att sätta ord på vad de söker, det gör 
det också svårt att urskilja vilka faktorer som efter intervjun avgör vem som ska 
erbjudas tjänsten. Några av verksamhetscheferna beskriver att de förlitar sig på 
"magkänslan" då de går till beslut.   

Den här beskrivningen ger verksamhetschef 5:  

 man brukar kunna kalla sig för alltså någon form av spegelteknik alltså 
om jag sätter mig ner och känner efter hur känner jag mig till mods när jag mö-
ter och pratar med den här personen, känner jag mig lite stressad, känner jag 
mig positiv och glad och lite eller så eller känner jag mig ointresserad det är ofta 
så att det är vad ska jag säga omärkliga signaler från den andra som träffat mig 
och som påverkar mig och jag reagerar och jag försöker använda mig av hur 
känner jag mig just nu för att bedöma den andra personen.  

De verksamhetschefer som tidigare beskrivit att de använder sig av matriser gör 
även det i detta skede för att komma till ett beslut.   

Ett fåtal av verksamhetscheferna anger att chefserfarenhet var en viktig faktor 
när de ska fatta beslut om vem de anställer som första linjens chef.  

Av studiens resultat framgår att alla verksamhetscheferna ringer upp den som 
erbjuds tjänsten personligen. Lönen diskuteras, enligt samtliga verksamhetsche-
fer, efter att tjänsten är erbjuden.  Oftast förekommer ett möte med den sökande 
där anställningsvillkoren diskuteras. Alla verksamhetschefer uppger att de har 
personligt kontakt med alla som kallats till intervju. Verksamhetscheferna tar 
hjälp av HR-avdelningen för att meddela resterande sökande att tjänsten är till-
satt.  

Verksamhetschef 1 beskriver det så här; 
 

Jag pratar alltid med de som varit på intervjuer även de som inte får tjänsten, 
n-

tresse och försöker   

Eftersom alla verksamhetschefer uppfattar att de får det de eftersöker blev svaret 
i intervjuerna att de inte behöver kompromissa gällande några kriterier, dock 
framkommer att några av verksamhetscheferna har anställt medarbetare med 
mindre erfarenhet av tidigare chefskap än önskat.  

Verksamhetschef 5 beskriver att det kan vara svårt att hitta chefer och uttrycker 
det så här; 
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men det är så att chefer växer inte på träd utan ibland få man vara nöjd med det 
lilla kartet som finns för det är svårt att icke välja också ibland får man göra det. 

4.4.3 Introduktion av första linjens chefer 
Under första intervjun med verksamhetscheferna uppmärksammade vi som för-
fattare att intervjuguiden som användes inte belyste området introduktion. Intro-
duktionen är en förlängning av rekryteringsprocessen och är av stor betydelse 
för hur den nyanställde chefen ges möjlighet att komma in i arbetet och förut-
sättningarna för att förstå uppdraget.  

Verksamhetschef 4 beskriver det så här; 
 

tteviktigt att man får det, men sen blir det ju inte riktigt som man 
har tänkt sig. Det önskvärda är att man går lite parallellt och det gjorde dom 

 

Majoriteten av verksamhetscheferna beskriver hur de arbetar med introduktion 
samt vilka delar den innehåller. Introduktionsprogrammen utformas individuellt 
beroende på vilka förkunskaper som finns hos den nyanställda första linjens 
chef. Några av verksamhetscheferna nämner att de som är rekryterade externt får 
en bättre introduktion än de som kommer från organisationen internt och som 
antas veta och känna till hur organisationen är uppbyggd. Alla dessa verksam-
hetschefer har en del i introduktionen som består att skapa nätverk med olika 
samt stödfunktioner i organisationen som till exempel ekonomiavdelningen och 
HR-avdelningen.  Dessa verksamhetschefer har även kontinuerliga uppfölj-
ningssamtal med sina nyrekryterade första linjens chefer. Ett par verksamhets-
chefer beskriver att de också erbjuder mentorskap för dem som kommer till de-
ras verksamhet.   

4.4.4 Kartläggning av framtida ledare i organisationen 
En fråga som också belystes under intervjun är om verksamheterna arbetar kon-
tinuerligt med att aktivt identifiera blivande ledare i organisationerna och hur 
detta arbete i så fall går till? Alla verksamhetschefer svarar att de arbetar aktivt 
för att söka efter blivande ledare i sina organisationer. Några av verksamhets-
cheferna anger att de via utvecklingssamtalen med medarbetarna efterfrågar om 
intresse finns. Någon beskriver att de "scannar" i verksamheten efter presumtiva 
ledare och nämner att dessa personer eventuellt finns i andra roller som t.ex. 
verksamhetsutvecklare eller avvikelsehanterare. En av verksamhetscheferna har 
utformat arbetet så att det är första linjens chefer som identifierar och sedan rap-

e-
ferna har svårt att beskriva hur strategin på arbetsplatsen ser ut för att identifiera 
dessa individer.   
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4.5 Övrigt   
Det som för övrigt framkommer i studiens resultat är att det är roligt och spän-
nande att rekrytera. Framkommer gör även vikten av att avsätta mycket tid till 
rekryteringsprocessen och att det är många delar som ska analyseras och bearbe-
tas vilket måste få ta tid. Vikten av att själv fundera på vilken typ av ledarskap 
man själv har för att kunna komplettera vid en rekrytering och att ta hjälp av den 
vetenskap som finns kring rekryteringsarbete påtalas också. Verksamhetschefer-
na anger också att det är viktigt att hitta rätt person till chefskapet då denne 
kommer sätta stor prägel på verksamheten.  

Verksamhetschef 8 beskriver det på följande sätt: 

... när man rekryterar ska avsätta tid därför det går år mycket tid[ ]det är 
många delar som ska analyseras för att man ska hitta rätt[ ]man måste nästa 
börja med sig själv vem är jag och varför behöver jag den här personen och det 
tar sin lilla tid så man ska va lite noggrann när man påbörjar en rekrytering och 
därför ska man komma ihåg att chefen påverka väldigt många och då är det vik-
tigt att hitta en så bra person som man möjligvis kan och ta hjälp av det som 
finns för det finns ju en hel del vetenskap bakom hur man rekryterar.  

  



  40 
 

5 DISK USSI O N 
Frågeställningen för denna studie är hur verksamhetschefer inom en offentligt 
styrd organisation beskriver rekrytering av första linjens chefer. Genom en kva-
litativ metod i form av intervjuer med en induktiv ansats har författarna velat 
beskriva hur rekryteringsprocessen av första linjens chefer ser ut före, under och 
efter rekrytering. I detta avsnitt diskuteras och analyseras resultat, det vill säga 
den empiriska data som framkommit i intervjuerna med verksamhetscheferna, 
och de teorier som belysts i uppsatsens teoretiska referensram.  

Även detta kapitel är strukturerat utifrån uppsatsens tre frågeställningar; inför 
rekrytering, under rekrytering samt efter rekrytering men här används istället 
rubriker hämtade från centrala begrepp inom HRD- teorins kompetensförsörj-
ningsteori; attrahera första linjens chefer till organisationen (IN), rekrytera första 
linjens chefer till organisationen (IN) samt introducera första linjens chefer i or-
ganisationen (I). I diskussionskapitlet återfinns också uppsatsens metoddiskuss-
ion och sist i kapitlet sammanfattas studiens slutsatser och förslag på vidare 
forskning. 

5.1 Attrahera första linjens chefer till organisationen (IN) 

5.1.1 Behovsanalys 
Innan en rekryteringsprocess påbörjas visar resultatet att verksamhetscheferna 
anser att det är av stor vikt att göra någon form av analys av organisationen. 
Detta för att se vilka behov som organisationen har och eventuellt står inför när 
en rekrytering ska göras. Dessa tankar om en behovsanalys kan jämföras med en 
översyn av organisationen innan en rekrytering sker för att identifiera om och på 
vilket sätt en rekrytering behöver ske (Lindelöw 2008; Kahlke & Schmidt 2002; 
Elg 2009). Rekryteringsprocessen påbörjas då en ny tjänst ska inrättas eller när 
en medarbetare avslutar sin anställning. Det ges då tillfälle att se över organisat-
ionen och matcha de behov som finns inför en eventuell rekrytering (Granberg 
2011). Att göra ett noggrant förarbete för att se vilka behov som finns för att or-
ganisationen ska rekrytera rätt person är av största vikt (Granberg 2011; Holtom 
et al. 2005; Lindelöw-Danielsson 2003). Att arbeta strukturerat vid en rekryte-
ring är ytterst viktigt liksom att en översyn av organisationen genomförs för att 
hitta vad organisationen eftersöker vid en rekrytering (Andersson, Hallén & 
Smith 2016; Ekstam 2006; Kahlke & Schmidt 2002).   

Det kan konstateras att verksamhetscheferna har olika resonemang kring vikten 
av att göra en behovsanalys inför rekrytering av första linjens chefer men majo-
riteten av cheferna beskriver det som centralt i rekryteringsprocessen. Här ser 
författarna att HR-avdelningen inom organisationen skulle kunna användas i 
större utsträckning än vad som framkommer i resultatet. De personer som arbe-
tar inom HR-avdelningen har spetskompetens kring strategisk personalförsörj-
ning och deras delaktighet skulle kunna säkerställa att en behovsanalys sker 
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samt att den påverkar utformandet av krav- och kompetensprofil för tjänsten 
som första linjens chef. Samtidigt är HR-avdelningen i sin stödfunktion bero-
ende av den bild av organisationens behov som verksamhetscheferna beskriver. 
De behov som verksamhetscheferna identifierar i organisationen påverkas av 
verksamhetschefernas egen förmåga att anta ett strategiskt perspektiv på organi-
sationen och dess utveckling. Behovsanalysen påverkas också av vilket ledar-
skap verksamhetscheferna önskar från första linjens chefer. Medvetenhet kring 
dessa processer anser författarna är av största vikt för att den första linjens chef 
som anställs ska matcha organisationens behov. 

5.1.2 Krav- och kompetensprofil 
Resultatet visar att för alla rekryteringsprocesser av första linjens chefer som 
verksamhetscheferna beskriver utformas en rekryteringsgrupp. Denna rekryte-
ringsgrupp består oftast av dem som är medlemmar i den fackliga samverkans-
gruppen men ibland görs vissa justeringer för att möta behovet av medarbetarre-
presentanter. Rekryteringsgrupperna som verksamhetscheferna bildar har dis-
kussioner och arbetar fram en krav-och kompetensprofil för den tjänst som ska 
tillsättas. Resultatet visar att i arbetet med att ta fram en krav- och kompetens-
profil finns även HR-avdelningen med för att ge stöd och råd. Lindelöw (2008) 
samt Nilsson och Ellström (2012) betonar att framtagandet av en krav- och 
kompetensprofil är den viktigaste delen i rekryteringsprocessen, eftersom kraven 
och de kompetenser som ska eftersökas hos den sökande då identifieras. Ekstam 
(2006) påpekar vikten av att flera och olika grupper inom organisationen får 
vara med och ta fram krav- och kompetensprofilen i samband med en rekryte-
ring. Resultatet visar att flera av verksamhetscheferna har svårt att sätta ord på 
de egenskaper och förmågor som de efterfrågar hos första linjens chefer. Att re-
flektera och diskutera igenom vad de olika egenskaperna och förmågorna i krav- 
och kompetensprofilen innebär för de personer som ska ingå i rekryteringsgrup-
pen och som därmed är med och påverkar vem som anställs som första linjens 
chef är enligt Lindelöw (2008) centralt.  

Olika chefstjänster kräver olika typer av kravprofiler och det är viktigt att göra 
ett gediget förarbete innan en annonsering. De krav som ställs kan delas upp i 
två delar; formella meriter och erfarenheter samt personliga egenskaper (Obert 
& Södergård 2010). Resultatet i denna studie visar att verksamhetscheferna inte 
beskriver några specifika formella krav på vad som är grunden för en anställning 
som första linjens chef. Däremot beskrivs vissa önskvärda meriter. Resultatet 
visar vidare att verksamhetscheferna har svårt att beskriva vilka egenskaper de 
söker hos en första linjens chef. Ett noggrant förarbete där önskvärda egenskaper 
identifieras och påverkar utformandet av krav - och kompetensprofil är en förut-
sättning för att möjliggöra en mätbar och jämförbar bedömning av vem som 
slutligen erbjuds tjänst som första linjens chef. Är det så att teorierna kring hur 
mänskliga resurser tillvaratas i organisationer inte är fullt ut implementerade i 
organisationen, vilket påverkar att rekryteringsgrupperna inte fullt ut ser och kan 
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identifiera vilka förmågor och egenskaper som skulle innebära rätt person på rätt 
plats i organisationen? 

5.1.3 Annonsering 
Resultatet visar att efter att rekryteringsgrupperna, som verksamhetscheferna har 
till sin hjälp i rekryteringsprocessen, tagit fram krav- och kompetensprofil för 
tjänsten förs diskussioner kring annonstext och kring hur annonsering ska ske. I 
arbetet att ta fram annonstext används tidigare annonser som stöd och sedan 
formuleras annonsen för den aktuella tjänsten.  

En av verksamhetscheferna beskriver tydligt att valet av media gjordes för att 
annonseringen skulle nå rätt målgrupp, något som Lindelöw-Danielsson (2003) 
och Irving (2004) beskriver som centralt i ett strategiskt personalarbete. Att prio-
ritera tid för formulering av annonsen är viktigt för att ge en så bra presentation 
av organisationen och den tjänst som annonseras som möjligt (Carless 2005; 
Nilsson et al. 2011; Granberg 2011; Nilsson & Ellström 2012). 

Utifrån verksamhetschefernas beskrivningar gör författarna bedömningen att 
arbetet kring hur och var annonsering sker kan utvecklas inom organisationen. 
Att attrahera rätt kompetens för en tjänst är en central del i kompetensförsörj-
ningsteori (Nilsson et al. 2011). Enligt Nilsson et al (2011) är annonseringen 
central för att arbetsplatsen ska framstå som ett attraktivt val. Den kompetens 
som organisationen slutgiltigt lyckas attrahera är beroende av hur organisationen 
arbetar med strategier för att nå ut med utlysta tjänster.  

5.1.4 Egenskaper och förmågor som eftersöks hos första linjens chefer 
Resultatet visar att vid framtagandet av en krav- och kompetensprofil diskuteras 
och identifieras egenskaper och förmågor som eftersöks hos första linjens chef. 
Detta arbete genomförs tillsammans med den rekryteringsgrupp som verksam-
hetscheferna har satt samman inför rekryteringen. I gruppen diskuteras även vil-
ken erfarenhet som skulle kunna vara önskvärd samt vilka krav på utbildnings-
nivå som ska ställas.  

Resultatet visar att verksamhetscheferna har svårt att sätta ord på de egenskaper 
som de eftersöker hos första linjens chefer. Centrala egenskaper som återkom-
mer för första linjens chefer är dock att hen ska vara drivande, engagerad, själv-
ständig, inneha en hög grad av personlig mognad och en god självinsikt. Vidare 
påtalas vikten av förmågan att kunna skapa delaktighet samt att första linjens 
chef ska ha förmåga att skapa struktur och ordning.  

I Big Five  teorin beskrivs fem olika faktorer där varje faktor i sig rymmer 
olika egenskaper och förmågor som är centrala för ledare och chefer; extravers-
ion, ansvarskänsla, behaglig, neuroticism och öppenhet.  Extraversion beskrivs 
som individens förmåga att skapa relationer och vara sällskaplig och beskriver 
samtidigt individens behov av makt. De egenskaper som nämns i resultatet som 
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kan kopplas till extraversion är önskan om att första linjens chefer ska vara en-
gagerade och kunna skapa delaktighet. Vidare beskrivs faktorn ansvarskänsla i 
Big Five-teorin som att vara pålitlig, ha personlig integritet och att kunna pre-
stera. Den egenskap som framkommit i uppsatsens resultat som kan kopplas till 
ansvarskänsla är självständighet. Faktor tre, behaglig, i Big Five-teorin beskriver 
egenskaper som optimism och omtanke och behovet av tillhörighet. Det fram-
kommer i studiens resultat en önskan om att första linjens chefer ska vara enga-
gerade och kunna skapa delaktighet, egenskaper som ryms under denna faktor 
enligt Big Five. I resultatet framkommer att önskvärda egenskaper hos första 
linjens chefer är personlig mognad och en god självinsikt. Dessa stämmer in un-
der faktor fyra i Big-five-teorin, neuroticism som beskrivs som känslomässig 
stabilitet, självkontroll och självkänsla. Resultatet visar att verksamhetscheferna 
söker första linjens chefer som är drivande och engagerade. Detta kan kopplas 
till öppenhet, den sista faktorn i Big Five teorin som beskriver egenskaper som 
nyfikenhet och vetgirighet (Andersson, Hallén & Smith 2016; Lindelöw-
Danielsson 2003; Lindelöw 2008; Obert & Södergård 2010; Yukl 2012).    

De egenskaper som resultatet från intervjuerna med verksamhetscheferna visar 
kan också kopplas till hur Ekstam (2006) beskriver centrala färdigheter hos 
framgångsrika ledare. Färdigheter som Ekstam (2006) berör är förmågan att 
skapa förutsättningar för utveckling och delaktighet hos medarbetarna samt att 
chefen kan fatta beslut och kan se helheter i organisationer.  

Det finns en viss försiktighet från verksamhetscheferna sida om att beskriva vil-
ken utbildningsnivå som krävs för att vara aktuell för en tjänst som första linjens 
chef. Det beskrivs i flera fall som önskvärt med högskoleutbildning men det 
nämns också tydligt att det finns skäl att frångå det kravet. Obert och Södergård 
(2010) beskriver vikten av att annonsen innehåller både formella meriter och 
personliga egenskaper men där tyngdvikten ligger på de personliga egenskaper-
na för att nå ett bra chefskap.  

Det är tydligt från verksamhetschefernas sida att någon form av erfarenhet är 
önskvärd. Erfarenheten kan dock variera ifrån att ha chefserfarenhet till en spe-
cifik yrkeserfarenhet som skulle kunna komma till användning vid en anställ-
ning som första linjens chef. Vid tillfälle då det behövs kompromissas mellan 
utbildning, erfarenhet eller personliga egenskaper visar resultatet att verksam-
hetscheferna främst kan tänka sig att kompromissa kring erfarenhet. 

För att kunna göra en så bra bedömning utifrån intryck som den sökande ger 
krävs det ett stort mått av självkännedom och erfarenhet från den rekryterande 
chefen. Lindelöw-Danielsson skriver uttryckligen Det räcker inte med mag-
känsla, utan man måste veta vad det är hos en person som man reagerar på och 

(Lindelöw-Danielsson 2003, s.48). Resultatet visar att ett fåtal av verk-
samhetscheferna tydligt resonerar kring sitt eget ledarskap i förhållande till vad 
de eftersöker hos den som söker tjänst som första linjens chef. De som nämner 
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detta beskriver att det är viktigt att först reflektera över sitt eget chefs- och ledar-
skap och hur det påverkar organisationen som de leder innan de kan identifiera 
det ledarskap som den rekryterade första linjens chef behöver ha. Det chefs- och 
ledarskap som verksamhetschef samt första linjens chef utövar påverkar organi-
sationen, hur arbetet på enheten kommer att bedrivas samt hur medarbetarna i 
organisationen kan utvecklas. Här kan Mossboda, Peterson och Rönnholms 
(2005) tankar om skillnader mellan ledarskap och chefskap nämnas där chefskap 
ses som position och ledarskap mer som relation i förhållande till organisation 
och medarbetare.  

Författarna hade i inledningen av denna studie en bild av att många första linjens 
chefer var internt rekryterade. I resultatet framkommer att definitionen av internt 
sökande och externt sökande skiljer sig mellan verksamhetscheferna. Resultatet 
visar ingen klar bild över verksamhetschefernas uppskattning av antalet internt 
respektive externt sökande till tjänster som första linjens chefer. Yukl (2012) 
beskriver risker med att personer som tidigare arbetat i en organisation blir le-
dare över densamma. Detta gäller framförallt chefer som har ett stort behov av 
att känna tillhörighet. Behovet av tillhörighet kan leda till ineffektivitet i arbetet 
eftersom chefen inte vågar fatta erforderliga beslut. Något som kan ses som en 
risk om rekrytering sker av individer som tidigare har varit en del av medarbe-
tarna på arbetsplatsen (Yukl 2012).  

5.2 Rekrytera första linjens chefer till organisationen (IN) 

5.2.1 Hur urvalet sker 
Resultatet visar att samtliga verksamhetschefer är aktiva i urvalsprocessen, nå-
got som förespråkas (Lindelöw-Danielsson 2003; Lindelöw 2008; Yukl 2012; 
Obert & Södergård 2010; Ekstam 2006). De rekryteringsgrupper som skapats 
involveras i arbetet med att välja ut de sökande för vidare arbete i rekryterings-
processen. Ett första steg är att läsa igenom ansökningar och sedan rangordna de 
sökande. Detta görs av alla medlemmar i rekryteringsgruppen. En diskussion 
följer sedan kring den rangordning som gjorts och sedan sker urval av de sö-
kande, som därefter kallas på intervju (Andersson, Hallén & Smith 2016). Alla 
verksamhetschefer i denna studie beskriver att de arbetar med dessa moment. 
Lindelöw-Danielsson (2003) beskriver vikten av att den rangordning som görs 
utförs systematiskt utifrån den krav- och kompetensprofil som tagits fram tidi-
gare i rekryteringsprocessen. Lindelöw-Danielsson (2003) förespråkar att indel-
ningen av alla ansökningar sker i tre kategorier; en kategori där de sökande upp-
fyller kraven, en kategori där de sökande inte uppfyller kraven till fullo men 
ändå är intressanta samt en kategori där de sökande inte uppfyller kraven och 
inte bedöms som aktuella för tjänsten. 

Denna studie visar att få av verksamhetscheferna beskriver att de arbetar syste-
matiskt med urval inför intervju. Risken med detta är att de sökande som kallas 
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till intervju inte kommer att matcha de behov i organisationen som identifierades 
i inledningen av rekryteringsprocessen. Även här skulle HR-avdelningen kunna 
vara ett tydligare stöd för verksamhetscheferna för att säkerställa att kraven i den 
upprättade krav- och kompetensprofilen blir vägledande också i urval inför in-
tervju.  

5.2.2 Intervjuns genomförande 
Resultatet visar att flertalet av verksamhetscheferna genomför intervjuerna till-
sammans med de fackliga organisationerna medan några av verksamhetschefer-
na har intervjutillfällena uppdelade så att den som intervjuas får träffa arbetsgi-
varsidan och de fackliga organisationerna separat. Det sistnämnda sättet före-
språkas av Granberg (2011) för att det inte ska bli så många som intervjuar vid 
ett tillfälle. Att som sökande intervjuas av en stor grupp kan leda till stress för 
den sökande vilket kan leda till att den sökandes möjlighet att beskriva sig själv 
påverkas negativt (Granberg 2011). Vid en intervju som delas i två delar skulle 
en fördel kunna vara att flera nyanser av den sökande framkommer då de åt-
skilda intervjuerna kan ha olika inriktningar (Lindelöw-Danielsson 2003).  

När det kommer till intervjutillfället framkommer i resultatet av intervjuerna att 
verksamhetscheferna arbetar för att få situationen så avslappnad och naturlig 
som möjlig för de sökande. Det är viktigt att intervjun sker avslappnat och är 
strukturerad (Andersson, Hallén & Smith 2016; Lindelöw-Danielsson 2003; 
Lindelöw 2008).    

Resultatet visar att verksamhetscheferna önskar att intervjutillfällena ska skapa 
möjlighet till mer dialog än vara förhör. Alla verksamhetschefer beskriver att de 
inleder anställningsintervjuerna med en presentation av verksamheten och orga-
nisationen, för att sedan övergå till att den sökande får presentera sig själv. Där-
efter följer de frågor som tagits fram.  

Utifrån denna studie ser författarna en risk med att göra intervjusituationen allt-
för samtalslik. Kan ett samtalslikt intervjutillfälle medföra att verksamhetsche-
ferna inte ställer alla de frågor de behöver få svar på? Risken med detta är att de 
inte får tillräckligt med information för att kunna göra en mätbar och jämförbar 
bedömning av de sökande till tjänsten som första linjens chef. 

5.2.3 F rågeformulär 
Verksamhetscheferna konstaterar att det är möjligt att ta fram frågor från IT-
stödet inom organisationen. Dessa frågor är då anpassade efter den kravprofil 
som utarbetats i inledningen av rekryteringsprocessen. Resultatet visar att några 
verksamhetschefer använder den möjligheten medan andra verksamhetschefer 
beskriver att de skapat egna intervjuguider och några av verksamhetscheferna 
använder en kombination av egna frågor och de frågor som finns i IT-stödet. 
Lindelöw-Danielsson (2003) samt Andersson, Hallén och Smith (2016) försprå-
kar en semistrukturerad intervjuguide för att på så sätt identifiera de uppsatta 
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kriterierna och egenskaperna som efterfrågas. Det är viktigt att känna sig be-
kväm med den intervjuguide som skall användas för att hos de sökande få svar 
på de egenskaper som eftersöks (Lindelöw-Danielsson 2003; Obert & Södergård 
2010). Kanske är detta anledningen till att verksamhetscheferna kombinerar de 
frågor som erhålls genom IT-stödet med egna framtagna frågor. 

5.2.4 Matris för bedömning 
Resultatet visar att få verksamhetschefer använder matris för den bedömning 
som görs i samband med intervjutillfället. Att använda sig av ett instrument eller 
en matris för att särskilja de sökande från varandra är ett centralt verktyg för att 
kunna göra en systematiserad bedömning av den sökandes förmågor och kompe-
tenser, styrkor och svagheter (Andersson, Hallén & Smith 2016; Lindelöw-
Danielsson 2003; Lindelöw 2008; Ekstam 2006). En av verksamhetscheferna 
uttrycker följande kring kravspecifikationen: 

Verksamhetschef 1: 
 

ll det där, 
det går ju inte.  

g-
krytering av första linjens chef. De beskriver också att magkäns-

lan påverkar jämförelsen av de sökande samt beslutet om vem som slutligen an-
ställs som första linjens chef.   

Som tidigare konstaterats är ett noggrant förarbete i en rekryteringsprocess en 
förutsättning för att möjliggöra en mätbar och jämförbar bedömning om vem 
som slutligen erbjuds tjänst som första linjens chef. Kan det vara så att svårig-
heten att beskriva vilka förmågor och egenskaper som eftersöks och hur de ska 
prioriteras ger mer utrymme för val baserade på magkänslan? För organisation-
ens del kan det medföra att den rekryterade första linjens chef inte slutgiltigt 
matchar organisationens behov.    

5.3 Introducera första linjens chefer i organisationen (I) 

5.3.1 Sammanställning och jämförelse av intervjuerna 
När en sammanställning av de sökande skall göras beskriver verksamhetsche-
ferna att detta arbete sker i samarbete med rekryteringsgruppen. Rekryterings-
gruppen med de fackliga representanterna har här en rådgörande roll.  Resultatet 
visar att dessa diskussioner sker på speciellt avsatta tider och efter att alla har 
fått komma till tals fattar verksamhetscheferna beslut om vem som ska erbjudas 
tjänst som första linjens chef. Att medarbetare inkluderas och görs delaktiga i 
rekryteringsprocessen är enligt Ekstam (2006) av största vikt.  

Resultatet visar att ett fåtal av verksamhetscheferna använder personlighetstest 
vid rekryteringar av första linjens chefer. Sjöberg (2000) menar att resultatet 
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från personlighetstester kan komplettera vad som framkommit i intervjuer med 
sökande. De verksamhetschefer som nämner att de använt sig av personlighets-
tester menar att de fått ut tydligare egenskaper hos de sökande som underlättat 
bedömningen om vem som erbjuds tjänst som första linjens chef.  

5.3.2 Vilka faktorer är avgörande i beslut om vem som erbjuds tjänst 
Det finns ofta en stor mängd godtycklighet i anställningsintervjuer, vilket gene-
rerar dåliga beslutsunderlag (Lindelöw 2008). Resultatet i denna uppsats visar 
att verksamhetschefernas avsikt är att använda frågeformulär vid intervjutill-
fällena. Hur detta sker ser dock olika ut. Som tidigare nämnts använder vissa 
verksamhetschefer det frågeunderlag som IT-systemet tillhandahåller, vissa an-
vänder egenkomponerade frågor och vissa verksamhetschefer använder båda. 
Avsaknad av någon form av bedömningsinstrument leder till att det kan vara 
svårt att systematiskt bedöma de sökande utifrån uppsatta faktorer (Andersson, 
Hallén & Smith 2016; Lindelöw-Danielsson 2003; Lindelöw 2008). Flera av 
verksamhetscheferna har i intervjuerna för denna uppsats svårt att beskriva vilka 

g-
som slutgiltigt erbjuds 

tjänst som första linjens chef. Detta går emot de grundläggande principerna i en 
kompetensbaserad personalstrategi där val av sökande istället grundas på struk-
turerade och systematiska bedömningar genom hela rekryteringsprocessen. 
Kanske visar detta, precis som Nilsson et al (2011) konstaterar, att det finns ett 
glapp mellan teori och praktik i organisationer avseende kompetensförsörjnings-
strategier? 

5.3.3 Introduktion av första linjens chefer 
Introduktionen är ett ömsesidigt utbyte mellan arbetsgivaren och den nyrekryte-
rade medarbetaren. Medarbetaren behöver information och kunskap för att 
kunna utföra arbetet på arbetsplatsen och kan också bidra med synpunkter och 
tankar kring utveckling av arbetet (Lennéer-Axelson & Thylefors 2005). Brist 
på introduktion kan leda till vantrivsel hos den nyrekryterade medarbetaren, vil-
ket kan leda till ökad personalomsättning (Allen 2006; Granberg 2011). 

Resultatet visar att majoriteten av verksamhetscheferna arbetar med ett intro-
duktionsprogram som anpassas individuellt till den första linjens chef som re-
kryterats. De beskriver att det är viktigt att lära känna organisationen och träffa 
personer i olika stödfunktioner. Några av verksamhetscheferna beskriver också 
att som ett led i introduktionen och det fortsatta arbetet erbjuds möjlighet till 
personlig stöttning i form av exempelvis mentorskap och uppföljningssamtal.  
Introduktion är en central del in organisationers kompetensförsörjning enligt 
kompetensförsörjningsteori (Nilsson et al 2011). 
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5.4 M etoddiskussion 
I uppsatsens metodkapitel redogjordes för metodval och metodhantering för 
denna studie. Här presenteras en metoddiskussion för studien och felkällor dis-
kuteras. 

Den epistemologiska utgångspunkten för denna studie är tolkningsperspektiv, 
interpretativismen. Det centrala intresset för uppsatsen är förståelsen av verk-
samhetscheferna, deras handlingar och tolkningar kring rekrytering av första lin-
jens chefer.  Den ontologiska inriktning som är av intresse är det konstruktion-
istiska perspektivet. 

Valet av metod för insamling av empirisk data till denna studie är en kvalitativ 
metod med semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer valdes 
som metod för att säkerställa studiens validitet  att det som avses att undersö-
kas är det som också undersöks (Kvale 1997). Uppsatsen har en induktiv ansats 
då författarna vill beskriva hur verksamhetschefer rekryterar första linjens che-
fer. Uppsatsen syfte är att beskriva hur verksamhetschefer arbetar med rekryte-
ring samt belysa vilka egenskaper och förmågor som efterfrågas hos första lin-
jens chefer.  

Om denna uppsats i stället hade inriktats på att endast undersöka verksamhets-
chefens delaktighet i rekryteringen hade författarna kunnat använda en deduktiv 
ansats i att pröva framtagna hypoteser utifrån Lindelöw-Danielssons (2003) och 
Lindelöws (2008) tankar om kompetensbaserad rekrytering och personalstrategi. 
Om uppsatsens inriktning hade varit att endast utforska vilka egenskaper och 
förmågor som efterfrågas hade uppsatsen kunnat utgå från en induktiv ansats. 
Resultatet hade då kunnat relateras till olika teorier kring bland annat personlig-
het och ledarskap.  

Gällande det urval av verksamhetschefer som intervjuats hade alla rekryterat 
första linjens chefer i närtid vilket var ett av kriterierna med att hitta informanter 
i diskussionen med HR avdelningen som var behjälplig. Vid urval av informan-
ter vid kvalitativa studier riktas forskarens intresse mot att söka informanter som 
skiljer sig åt för att säkerställa bredden inom forskningsfältet (Bryman 2011; 
Kvale 1997). Har HR-avdelningen som hjälpt till med urval av informanter till 
denna studie styrt vilka verksamhetschefer som presenterats för författarna? De 
kriterier för urval HR-avdelningen hade att förhålla sig till var att verksamhets-
chefen nyligen skulle ha rekryterat första linjens chef. Hur representativa är upp-
satsens informanter i förhållande till andra verksamhetschefer inom den belysta 
offentliga organisationen samt i förhållande till andra organisationer? Troligtvis 
är det så att författarna inte fått tillträde till hela forskningsfältet, vilket kan ha 
inverkat på resultatet i denna studie. Ovanstående felkällor påverkar studiens 
externa validitet (Bryman 2011) och generaliserbarhet (Kvale 1997).   
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Inom kvalitativ forskning finns svårigheter med att säkerställa studiers externa 
reliabilitet, replikerbarhet, eftersom sociala miljöer inte är beständiga utan för-
ändras (Bryman 2011).  

En av författarna till denna uppsats arbetar i den organisation som har under-
sökts, vilket bidrar till en hög grad av förförståelse i processen. Detta kan ses 
som en fördel enligt Dalen (2015). Under intervjuernas genomförande och i 
tolkningen av resultat har vi som författare diskuterat vår förförståelse och våra 
tolkningar för att säkerställa studiens interna reliabilitet (Bryman 2011). Vi tror 
dock att vår förförståelse enligt ovan kan ha påverkat arbetet med att ta fram en 
intervjuguide, under intervjutillfällena samt analysen av resultatet. Felkällor som 
kan påverkat datainsamlingen för studien är att en av intervjuerna genomfördes 
av endast en av uppsatsens författare. En ytterligare felkälla skulle kunna vara 
att en av författarna arbetar inom organisationen och känner till vissa av infor-
manterna. Detta kan ha påverkat vilka beskrivningar informanterna lämnat under 
intervjutillfället. Det kan även ha påverkat hur vi som författare ställde och följ-
de upp frågorna vid intervjutillfället. 

Vid insamlingen av data och tolkningen av detta påverkar författarnas förförstå-
else. En medvetenhet kring sin förförståelse är därför centralt inom kvalitativ 
forskning (Dalen 2015). Båda författarna till denna uppsats är första linjens che-
fer och är internt rekryterade inom respektive organisation. Författarna har då 
själva genomgått en rekryteringsprocess likande den som uppsatsen avser att 
beskriva. Vi har genom detta tankar om vilka egenskaper och förmågor samt 
vilka krav som ställs på första linjens chefer. Hur påverkar vår egen förförståelse 
resultatet i uppsatsen? Kan detta också ha påverkat de teman som författarna sett 
i intervjuresultatet? Denna felkälla har hanterats genom att vi sinsemellan disku-
terat uppfattningar, förutfattade meningar och tolkningar under den process då vi 
arbetat med tematisering och analys. Vi har också valt att presentera det empi-
riska resultatet med hjälp av citat för att möjliggöra för läsaren att själv värdera 
studiens slutsatser och tolkningar. 

Författarna har tidigare kommit i kontakt med Lindelöw-Danielsson (2003) och 
Lindelöw (2008) och hennes teorier om kompetensbaserad rekrytering och har 
själva ett intresse av rekrytering samt att det i våra yrkesroller ingår rekrytering 
som en av arbetsuppgifterna. Författarna har även egna erfarenheter av rekryte-
ring och har själva erfarenheter av de möjligheter och svårigheter som finns i 
samband med detta. Då vi som författarpar uppfattar Lindelöws tankar om kom-
petensbaserad rekrytering som tilltalande är även detta en del av vår förförstå-
else som kan ha påverkat uppsatsens resultat. 

Studiens resultat har samstämmighet med tidigare forskning, begrepp och teorier 
kring rekrytering och kompetensförsörjning, vilket påverkar studiens interna va-
liditet.  
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Enligt de forskningsetiska principerna ska all forskning bygga på frivillighet, 
integritet, anonymitet och all forskning ska behandlas konfidentiellt (Bryman 
2011). I missivet som skickades ut till informanterna inför intervjun (se Bilaga 
2) informerades tydligt om detta. Eftersom HR-avdelningen hjälpte till med ur-
val av informanter kan informanterna trots frivilligheten ha känt en viss på-
tryckning att delta. Detta medför ju också att anonymiteten kan riskeras eftersom 
HR-avdelningen vet vilka informanter som föreslagits till denna studie. I resul-
tatdelen har valet gjorts att benämna verksamhetscheferna med siffror. Detta har 
gjorts för att visa att det är olika verksamhetschefer som uttalar sig. Valet att 
göra på detta sätt anser vi höjer forskningskvalitén mer än om författarna valt att 
inte beskriva vem av verksamhetscheferna som sagt vad. De siffror som varje 
verksamhetschef har tilldelats slumpmässigt. Författarna anser att anonymitets-
kravet ändå uppfyllts. Intervjuinspelningarna kommer att förstöras när uppsatsen 
är färdigställd. 

5.5 Sammanfattande slutsats och förslag till vidare forskning 
Syftet med denna uppsats är att utforska hur och på vilket sätt verksamhetsche-
fer beskriver rekryteringen av första linjens chefer samt belysa vad det är för 
egenskaper och förmågor som eftersöks. Genom intervjuer med åtta verksam-
hetschefer och analys av intervjuresultaten har en djupare förståelse för hur re-
krytering av första linjens chefer ser ut före, under och efter rekryteringsproces-
sen uppnåtts. Uppsatsen har således bidragit till en kunskapsfördjupning inom 
området. Genom att i uppsatsen beskriva metodval och metodhantering ges läsa-
ren möjlighet att värdera studiens kunskapsanspråk. 

Författarnas slutsats är att rekrytering är en komplex process med många delar 
som påverkar vem som slutligen tillsätts som första linjens chef. Arbetet med att 
rekrytera är omfattande och tar mycket tid i anspråk men flera verksamhetsche-
fer beskriver att det är ett spännande arbete som är viktigt att prioritera för att 
kunna göra rätt urval till tjänst som första linjens chef. Uppsatsen visar utifrån 
både empiri och teori vikten av ett noggrant förarbete för att möjliggöra en mät-
bar och jämförbar bedömning av vem som anställs som första linjens chef uti-
från organisationens behov. Främst framhålls vikten av behovsanalys för att 
kunna identifiera vilka egenskaper som skall efterfrågas hos första linjens chef 
när kravspecifikationen för tjänsten utformas. Samtidigt framkommer i studiens 
empiriska resultat svårigheter att sätta ord på, mäta och jämföra de egenskaper 
som eftersöks hos första linjens chefer.  

Sammanfattningsvis kan också konstateras att resultatet visar att alla verksam-
hetschefer är delaktiga i alla delar av rekryteringsprocessen. Verksamhetsche-
ferna beskriver hur rekryteringsgrupper tillsätts, hur diskussioner kring krav- 
och kompetensprofil sker samt hur intervjuerna planeras och genomförs. De be-
skriver också hur sammanställning inför beslut om vem som anställs som första 
linjens chef sker. 
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Det kan också konstateras att flera av verksamhetscheferna beskriver hur valet 
av vem som slutligen anställs som första linjens chef baseras på magkänslan. 
Kan det vara så att svårigheten att beskriva vilka förmågor som eftersöks hos 
första linjens chefer ger mer utrymme för val baserade på magkänsla vid rekry-
tering av första linjens chef?  

I organisationen som belysts i denna studie finns stöd att få via HR-avdelningen 
och dess IT-stöd. IT-stödet är framtaget utifrån Lindelöws (2008) strategier om 
kompetensbaserad personalstrategi. Studiens resultat visar att HR-avdelningens 
deltagande i rekryteringsprocesserna varierar mellan de olika verksamhetsche-
fernas beskrivningar av rekrytering av första linjens chefer. Deltagandet styrs av 
i vilken utsträckning verksamhetscheferna efterfrågar detta. Resultatet visar att 
verksamhetscheferna uppskattar det stöd och samarbete som erbjudits från HR-
avdelningen. Utifrån vad som framkommit i studiens resultat gör vi bedömning-
en att det skulle kunna finnas utrymme för en ännu större delaktighet av HR- 
avdelningen vid rekryteringen av första linjens chefer. Då en rekrytering inne-
håller många delar och är en komplex process, som påverkar organisationen 
inom flera nivåer, tror vi att det skulle vara till organisationens fördel att ta hjälp 
av den kompetens som finns inom HR-avdelningen när rekrytering är aktuellt. I 
den organisation som belyses i denna studie är de verksamhetschefer som rekry-
terar första linjens chefer ofta själva rekryterade ur den egna organisationen och 
de har därför en bakgrund där kunskap om rekrytering främst bygger på egen 
erfarenhet. Kanske är det så att om denna erfarenhet kombineras med den spets-
kompetens kring rekrytering som finns inom HR- avdelningen, skulle rekryte-
ringen av första linjens chefer kunna bli än mer kompetensbaserad och struktu-
rerad inom organisationen? 

Sker rekrytering av första linjens chefer på ett systematiskt och strukturerat sätt 
eller är det andra faktorer som påverkar vem som erbjuds tjänst? Som konstate-
rats ovan finns en systematik och struktur kring de rekryteringsprocesser som 
beskrivits av verksamhetscheferna men det finns också stort utrymme för mag-
känsla vid rekrytering av första linjens chefer. 

I inledningen konstaterades också att det idag finns forskning som belyser hur 
mänskliga resurser bäst tas tillvara i organisationer men att det finns ett glapp 
mellan teori och praktik inom området (Nilsson et al. 2011). Detta blir också 
slutsatsen utifrån denna studie.  Verksamhetscheferna är delaktiga i den opera-
tiva nivån av kompetensförsörjningen men beskriver i mindre utsträckning den 
strategiska nivån (Nilsson et al. 2011). 

För en organisation är en rekrytering en stor ekonomisk kostnad/investering och 
en felrekrytering medför således stora kostnader för organisationen (Lindelöw-
Danielsson 2003; Lindelöw 2008). De medarbetare som sedan finns i organisat-
ionen är den resurs som i samverkan med andra resurser står för organisationens 
prestationer (Catasús, Högberg & Johrén 2012). HRD teorins processer för hur 
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mänskliga resurser ska utvecklas i arbetslivet är således centrala både för individ 
(mikronivå), grupp och organisation (mesonivå) samt i detta fall också sam-
hällsnivå (makronivå) eftersom den organisation som studerats är en offentligt 
styrd organisation som styrs av samhälleliga och politiska intressen. Mayos tan-
kar om ledarskap och grupprocessers påverkan för mänskliga resurser i organi-
sationer är således högst relevanta också idag. 

5.5.1 Förslag till vidare forskning 
Utifrån de intervjuer som genomförts i denna studie och de resultat som fram-
kommit skulle det vara spännande att vidare utforska; Hur har IT-stödet som 
finns i organisationen implementerats? Hur skulle en representant från HR-
avdelningen i organisationen beskriva rekrytering av första linjens chefer? Vilka 
attityder kring ledarskap finns hos rekryterande chefer och hur påverkar dessa 
attityder rekryteringsprocessen? 

Utifrån denna studie skulle det vara intressant att studera chefsrekrytering också 
utifrån de andra delarna av kompetensförsörjningsteorin. Vi belyste i vår studie 
IN i organisationen i de delar som avser att attrahera och rekrytera chefer till or-
ganisationen samt delar av I organisationen i den del som avser introduktion. Ett 
uppslag för vidare forskning skulle kunna vara att belysa hur chefsrekrytering 
påverkas i organisationer som har tydliga strategier för att utveckla och behålla 
rekryterade chefer i organisationen. Hur påverkas organisationens attraktion? 
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7 BI L A G A 1 Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor:  

Ålder?  

Utbildning?  

Vidareutbildningar inom yrket?  
- inom rekrytering?  

Hur länge har du varit verksamhetschef?  
- Andra chefspositioner?   

Hur stor enhet/verksamhet är du chef över?  

Vad är dina erfarenheter av rekryteringsarbete?  

 
A rbetet före rekryter ing, Del 1  

Kan du beskriva hur processen innan en rekrytering av första linje chefer påbör-
jas?  

Vad har du för roll i processen innan?  
- Hur delaktig är du?  
- Vad är ditt bidrag till förarbetet och vad innefattar det?  
- Din delaktighet i framtagandet av krav och kompetensprofil, annonstext?  
- Vad har du för faktorer som du helst ser hos en första linjechef?  
- Hur tänker du som verksamhetschef att första linjechefen ska leda en avdel-
ning?  

A rbetet under rekryter ingen, Del 2  

Kan du beskriva hur processen går till under en rekrytering av första linje che-
fer?  

Vad har du för roll under den aktiva rekryteringsprocessen?  
- Hur sker urvalet av de sökande?  
- Hur delaktig är du i urvalet av de sökande?  
- Vad tittar du efter som urvalskriterier?  
- Hur blir intressenterna kallade till intervju?   
- Kan du berätta hur ni brukar genomföra intervjudelen?   
- Har ni någon bedömningsmatris och i så fall hur använder ni den?  
- Vilka områden belyser bedömningsmatrisen? (om sådan finns)  
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A rbetet efter den aktiva rekryter ingsprocessen, Del 3  

Kan du berätta hur processen ser ut efter själva den aktiva rekryteringsproces-
sen? Efterarbetet?  

Vad har du för roll under denna del?  
- Hur sammanställer ni resultatet av intervjuerna?  
- Hur jämför ni de som varit på intervju?  
- Vilka faktorer är det som du tycker är avgörande för att någon skall få tillträde 
på tjänsten?  
- Upplever du att du som verksamhetschef får det du eftersöker?  
- Upplever du att du får kompromissa med de kriterier/faktorer som du söker hos 
intressenterna till tjänsten?  
  

Avslutningsfrågor  

Hur ofta händer det att det inte tillsätts någon på tjänsten?  

Finns det ett uttalat aktivt arbete för att hitta potentiella chefsämnen inom orga-
nisationen? Hur ser det arbetet ut i så fall?  

Är det något som du vill lägga till, förtydliga eller ändra?  

Hur upplevde du intervjun?    
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He j! 

Vi är två studenter vid Linköpings universitet som under våren avser att genom-
föra en intervjustudie inom ramen för kursen Ledning och strategiskt personal-
arbete.  

Studien syfte är att analysera verksamhetschefers syn på rekrytering av chefer 
till första linjen inom offentlig verksamhet. Detta är ett ämne som är aktuellt och 
vi vill få en inblick i processen då chefer rekryteras i offentlig verksamhet. Detta 
kommer att undersökas med hjälp av intervjuer som metod. 

För att studien ska bli så heltäckande som möjligt är varje persons deltagande 
mycket viktigt. Då studie är avslutad kommer resultatet att presenteras på Lin-
köpings universitet i en kandidatuppsats. 
 

Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas av informanten 
utan att motivering behövs. Författarna av studien kommer säkerställa att 
materialet hanteras konfidentiellt och att det inte används i kommersiellt syfte.  

Studien genomförs i samråd med handledare John Boman vid Linköpings uni-
versitet. 

 

Med Vänliga Hälsningar  

Karin Johansson & Andreas Törnkvist 

 
 
Vid eventuella frågor, ta gärna kontakt med:  

Andreas Törnkvist; andto317@student.liu.se 

Karin Johansson; karjo003@student.liu.se 

 


