
 

 

  

Examensarbete inom huvudområdet Management 
Grundnivå 15 Högskolepoäng 
Vårtermin 2018 
 
Sandra Kjellberg 
Stina Jansson 
 
Handledare: Torbjörn Ljungkvist 
Examinator: Helen Stockhult 
 

Hur globala och lokala företag kan arbeta 

effektivt med chefsrekrytering 

- En fallstudie med fokus på urvalsprocessen 

 

How global and local businesses can work 

efficiently with managerial recruitment 

- A case study focusing on the selection 

process 
 



 

Hur globala och lokala företag kan arbeta effektivt med chefsrekrytering.  

- En fallstudie med fokus på urvalsprocessen.  

 

 

Examensrapport inlämnad av Sandra Kjellberg och Stina Jansson till Högskolan i Skövde, för 

Kandidatexamen (BSc) vid Institutionen för handel och företagande. 

 

2018-06-01 

Härmed intygas att allt material i denna rapport, vilket inte är vårt eget, har blivit tydligt 

identifierat och att inget material är inkluderat som tidigare använts för erhållande av annan 

examen. 

 

 

 

Signerat: _______________________________________________ 

 

   Sandra Kjellberg 

 

Signerat: _______________________________________________ 

 

Stina Jansson 

  



Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till de informanter och företag som gjort denna studie möjlig. Vi vill 

även tacka våra seminariedeltagare som gett oss konstruktiv kritik och hjälpt oss att utveckla 

uppsatsen. Ytterligare vill vi tacka familj och vänner som tagit sig tid att både stötta och 

engagera sig i arbetet. Vi vill även passa på att tacka vår examinator Helen Stockhult för kritik 

och konstruktiva kommentarer. Slutligen vill vi rikta ett extra stort tack till vår handledare 

Torbjörn Ljungkvist som under hela arbetets gång har funnits där för oss med värdefullt stöd 

och engagemang. 

 

 

Sandra Kjellberg & Stina Jansson 

Skövde, våren 2018  



Sammanfattning 

Arbetet med Human Resources (HR) har under de senaste årtiondena blivit allt mer 

uppmärksammat. HR har tilldelats en mer självklar roll i ledningen och de företag som aktivt 

arbetar med HR kan skapa konkurrensfördelar. Många förespråkare menar idag att människan 

är företagets viktigaste resurs vilket har bidragit till att rekrytering, särskilt chefsrekrytering, 

har hamnat högre upp på den HR-ansvariges agenda. En urvalsprocess i en chefsrekrytering 

består av flera moment av urval där selektering utförs genom olika metoder och verktyg. 

Studiens syfte är att skapa en fördjupad förståelse hur företag effektivt kan använda de olika 

urvalsmetoderna i sin chefsrekrytering.  

 

För att skapa en fördjupad förståelse i hur urvalsmetoder används inom chefsrekrytering och 

hur urvalsprocessen kan utvecklas, är studien uppbyggd med intervjuer av informanter från 

både globala och lokala företag. Dokumentation från företagen har tilldelats studien och 

information har hämtats från bolagens hemsidor. Den teoretiska referensramen bygger på 

tidigare forskning inom rekrytering, chefskap och Human Resources Management (HRM). 

Samt två teoretiska ansatser inom rekryteringsforskning som innefattar två synsätt på hur en 

rekryteringsprocess kan säkerställas. Studien är en fallstudie utförd med kvalitativ metod där 

urvalsprocessen hos fem organisationer representerar varsitt fall. Studiens författare har fått 

möjlighet att intervjua 1-3 anställda per företag som totalt uppgick till nio stycken informanter. 

Genom att ställa den insamlade empirin och dokumenten som tilldelats mot den teoretiska 

referensramen har en analys gjorts med resultat att urvalsmetoderna i en chefsrekrytering beror 

mer på vilka egenskaper som efterfrågas hos kandidaten än företagets geografiska 

täckningsgrad. För att få ytterligare perspektiv på urvalsprocessen används den psykometriska 

och den sociala ansatsen. Slutsatsen av studien, tillsammans med tidigare nämnt resultat, är att 

en hybrid av både lokala och globala förhållanden samt den psykometriska och den sociala 

ansatsen i de studerade företagen verkar vara det som gör urvalet i chefsrekryteringen effektivt.  

 

Nyckelord: Chefsrekrytering, Urvalsmetoder, Rekryteringsprocess, Chefsprofil 

 

  



Abstract 

The work with Human Resource (HR) has become increasingly aware within recent decades. 

HR has been assigned a more obvious role in management and companies that are working 

actively with HR can show competitive advantages. Many scientists believe that people are the 

company's most important resource. This has led to the importance of recruitment and 

especially manage recruitment, which has reached the HR manager's agenda. A selection 

process in a manage recruitment consists of several instances of choices where the selection is 

performed through different methods and tools. The purpose of this study is to gain an in-depth 

understanding of how companies can effectively use the different selection methods in their 

managerial recruitment. 

 

In order to gain a deeper understanding of how selection methods are used in manage 

recruitment and how the selection process can be developed, the study is structured with 

interviews of informants from both global and local businesses. Documentation from the 

companies and from their websites is used too. The theoretical frame consists of previous 

research in recruitment and human resource management (HRM) as well as two theoretical 

approaches in recruitment research. These approaches are widespread in recruitment research, 

highlighting how to ensure the selection process with two different perspectives. The study is a 

case study conducted with qualitative method where the selection processes of five 

organizations represent each case. We have had the opportunity to interview 1-3 employees per 

company, which totaled in nine. By providing the collected empirical evidence and the 

documents we have studied against the theoretical frame, an analysis has been made that shows 

that the selection methods in a managerial recruitment depend more on the characteristics 

requested by the candidate than the company's geographical coverage. In order to gain further 

perspective on the recruitment process, the psychometric and social approach has been used. 

The conclusion of this study, together with the aforementioned results, is that a hybrid of both 

local and global conditions as well as psychometric and social theory seems to be an effective 

way to select in a manage recruitment in the companies studied. 

 

Keywords: Manage Recruitment, Selection Methods, Recruitment process, Manager Profile  

  



Definition av små och medelstora företag och multinationella företag 
Det finns olika sätt att definiera små och medelstora företag (SMF), men med hjälp av kriteriet 

för antalet anställda som föreslagits av Europeiska kommissionen menas det att företag med 

250 stycken anställda eller mindre räknas som SMF (European Commission, 2018). 

 

Multinationella företag (MNF) kan definieras som internationell koncern med verksamhet via 

dotterbolag i flera länder. Det finns olika definitioner men i denna studie kommer benämningen 

multinationellt företag syfta till ett företag med verksamhet även utanför sitt hemland 

(Nationalencyklopedin, 2018).  

 

I följande text kommer SMF och lokalt samt MNF och globalt användas, då företagen i studien 

platsar under båda begreppen och språkformalian blir mer varierad. För att klargöra för läsaren 

ligger fokus i denna studie på att MNF finns i flera delar av världen snarare än hur många 

anställda de har. 
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1 Problembakgrund  

 
Avsnittet avser att gå igenom Human Resources (HR) betydelse för organisationen, varför 

rekrytering är viktigt och hur HR-avdelningens arbete kan vara en bidragande faktor till 

företagets konkurrensfördel. Vidare söker avsnittet ett djupare samband i utvecklingen av 

chefskap, HR och chefsrekrytering i takt med globaliseringen. Hur dessa delar påverkar 

varandra samtidigt som studien avser förmedla varför detta ämne är viktigt och intressant att 

veta mer om.  

 
Att HR-arbetet är under utveckling är ett omtalat ämne menar författarna Braun, Pull, Alewell, 

Störmer och Thommes (2011). De beskriver att HR-avdelningar behöver arbeta strategiskt och 

långsiktigt mot ökad konkurrenskraft med hjälp av organisationens mänskliga resurser mer än 

tidigare. Dock menar Thompson och McHugh (2009) att det kan finnas problem i att 

generalisera och antaga detta eftersom organisationer är komplexa och ofta har olika agendor. 

Braun et al. (2011) samt Harel och Tzafrir (1999) beskriver att globaliseringen har en stor 

påverkan på den ökade konkurrensen mellan företag då hela världsmarknaden blir mer 

lättillgänglig. Fler företag hamnar i konkurrensposition till varandra på grund av bland annat 

informationsspridning via internet, som har bidragit till att individer världen över kan lära av 

varandra i vardagen. I denna process har organisationernas mänskliga resurser blivit allt mer 

viktiga (Braun et al., 2011; Harel & Tzafrir, 1999). Forskning menar att företag som är 

medvetna om hur centralt ett internationellt tankesätt är gällande HR visar på positiva resultat 

i sin lönsamhet (Friedman, 2007). Arbetsuppgifter som lönehantering, utvecklingssamtal samt 

andra operativa arbetsuppgifter blir vanligare att överlåta till ett annat företag, en annan 

avdelning eller att delegera till personalens närmaste chef (Braun et al., 2011; Harel & Tzafrir, 

1999).  

 

Dave Ulrich skapade tillsammans med ett antal andra forskare ett gemensamt koncept för att 

samla sina idéer om HR. Deras koncept uppkallades HR-transformation och utgångspunkten 

var att HR-funktionens existensberättigande vilar på deras bidrag till det affärsmässiga 

resultatet (Boglind, Hällsten & Thilander, 2013). Författarna menar att konceptet användes som 

en förändringsmodell där målet var att HR-funktionen inte längre skulle anses som en 

stödfunktion utan som en viktig del av företagets ledning. De påvisar även HR-funktionens roll 
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att ge strategiskt mervärde, administrativ effektivitet, medarbetarengagemang samt 

förändringsförmåga (Boglind et al., 2013). Detta kan kopplas till varför rekrytering har blivit 

en så viktig del av företagens konkurrensfördelar. De som arbetar med HR har tilldelats mer 

makt i företagen och har därför mer möjlighet att påverka rekryteringsprocessen (Boglind et 

al., 2013). För att problematisera detta beskriver Thompson och McHugh (2009) att HR-

aktiviteter, så som rekryteringsprocessen, kan vara svåra att mäta då de är komplexa och ofta 

riktade mot människan vars beteende är olika och svåra att förutse. På grund av det kan utfallet 

bli annorlunda trots att aktiviteten från HR är densamma fast utförd i olika situationer. 

Författarna Thompson och McHugh (2009) utvecklar med att det kan ses som en missmatch 

där medarbetarna är informella och orationella och organisationer är formella och rationella.  
 

Harel och Tzafrir (1999) menar att en bra rekryteringsprocess kan bidra till positiva 

konsekvenser i företags prestationer. Rekryteringsprocessen som begrepp följer i denna studie 

en definition som Peltokorpi och Froese (2016) framställer, ett antal metoder, verktyg och 

aktiviteter som en organisation utför med huvudsyftet att hitta och attrahera potentiella 

kandidater att anställa. Vidare beskriver dem att rekrytering är en tvåsidig matchningsprocess 

där organisationen och den sökande kandidaten ska matchas på bästa sätt. Farndale, Scullion 

och Sparrow (2010) beskriver fortsatt att organisationer behöver högt kompetenta chefer inom 

internationellt chefskap för att bli konkurrenskraftiga. Dock har det visat sig att flera företag 

saknar denna typ av kompetens och att många chefer inte når upp till dessa krav. Då detta visat 

sig ge stora konkurrensfördelar har rekrytering hamnat allt högre upp på företagens agenda 

(Farndale et al., 2010).  

 

Schuler, Jackson och Tarique (2011) visar på nödvändigheten för multinationella företag 

(MNF) att vara konkurrenskraftiga, då den globala marknaden har vuxit dramatiskt under de 

senaste tjugo åren. Detta har skapat strategiska möjligheter för HR att internationaliseras. Ett 

exempel är den nya utmaningen för HR att hitta talangfulla globala ledare som fordras för 

globala organisationers överlevnad. Attraktiv arbetskraft finns nu över hela världen, samtidigt 

som globala företag växer och är i ständigt behov av ny personal. Beräkningar har gjorts där 

det fastställs att mer än 1,5 miljarder individer har äntrat den globala marknaden under de 

senaste femton åren, sannolikt har antalet ökat ännu mer då artikeln är från 2011. Teknologins 

spridning som en del av globaliseringen har förändrat världen och på så sätt skapat nya 

utmaningar såsom hur globala talangfulla medarbetare bör vara (Schuler et al., 2011).  
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Human Resources Management (HRM) är ett tillvägagångssätt för HR-avdelningar som riktas 

mot att uppnå konkurrensfördel genom strategisk användning av engagerad och kompetent 

arbetskraft med hjälp av kulturella och strukturella aktiviteter (Bratton & Gold, 2012; 

Thompson & McHugh, 2009). Inom området HRM för små och medelstora företag (SMF) 

finns begränsad forskning (Altinay, Altinay & Gannon, 2008). Xue Cunningham och Rowley 

(2007) menar att en anledning till det kan vara att HRM är mer fokuserat och utvecklat i större 

organisationer vilka tenderar att utveckla bästa praxis. Denna praxis för HRM kan vara svår 

för SMF att implementera då de inte alltid besitter samma resurser som de större företagen. 

Författarna menar vidare att SMF i regel annars har mer harmoniska arbetsplatser med hög 

flexibilitet och bra kommunikationsmöjligheter som innebär lägre konfliktnivåer. Dock har 

detta på senare tid blivit ifrågasatt då relationer i dessa bolag ofta är komplexa, informella och 

motsägelsefulla (Xue Cunningham & Rowley, 2007).   

1.1 Problemdiskussion  

Terpstra (1996) menar att företag tenderar att ställa allt högre krav på sina chefer, omfattande 

kompetens, högre arbetsbelastning, effektivare processer samt mer förändringsbenägenhet. 

Detta ställer i sin tur krav på att rekryteringsprocessen är effektiv, det vill säga att välja ut de 

personer som är mest kvalificerade. Terpstra (1996) anser att globaliseringen har påverkat 

rekryteringsprocessen. Sparrow (2007) styrker detta och menar vidare att globaliseringen 

framhäver skillnader mellan globalt standardiserade, optimerade och lokala HR-processer. I 

takt med globaliseringen behövs det nya kompetenser, bland annat inom området hur 

internationella marknader fungerar men det behövs även strategier för att äntra dessa 

marknader. Andra kompetenser som blir belysta är hur projekt kan användas och anpassas 

mellan länder och anställda. HRMs uppgift är att använda och bygga nya kanaler för att hitta 

de önskvärda kompetenserna (Sparrow, 2007).  

 

Globala organisationer har enligt Langley (2013) en svår uppgift i att förstå kulturella 

skillnader, olika lagstiftning, arbetssätt samt demografiska trender. Författaren menar vidare 

att organisationer bör undvika “one-size-fits-all-approach”, ett bestämt sätt som ska gälla alla 

chefsrekryteringar kanske inte är det optimala enligt detta synsätt. Det är lika viktigt att ta 

hänsyn till lokala som globala förhållanden för att lyckas. Även om gränserna i världen blir 

mer diffusa och samhällen mer lika behöver inte det betyda att vi människor blir det, snarare 

tvärtom. Det behövs lokala experter för att förstå den marknad som organisationen befinner sig 
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på (Langley, 2013). Sparrow (2007) beskriver även hur dagens internationella 

rekryteringsprocesser tvingar HR-funktionen att se till både globalt samordnade system, lokala 

behov samt kulturella skillnader. Samtidigt som hänsyn till företagets affärsbehov och 

ledningsprofil behöver beaktas. Författaren menar vidare att det går att se vissa mönster och 

strategier inom global rekryteringsverksamhet. Företag som använder sig av differentiering 

genom att mobilisera centrala strategiska kompetenser visar på konkurrensfördel. 

 

Langley (2013) förklarar att rekryterare bör tänka som en marknadsförare, det vill säga försöka 

skapa förståelse för sin målgrupp. Det är viktigt att förstå vad en målgrupp efterfrågar och hur 

de önskar bli bemötta i en rekryteringsprocess. Författaren påstår vidare att flera 

rekryteringsprojekt har misslyckats på grund av strävan att endast rekrytera internt inom 

organisationen och på så sätt utesluta externa potentiella kandidater. Ett annat uttalande är att 

en organisation gärna vill förmedla en konsekvent global varumärkesbild men behöver för 

konkurrenskraftiga skäl ofta även förhålla sig till lokala skillnader (Langley, 2013). Det påstås 

även skapa en gemenskap och identifiering hos de anställda (Sparrow, 2007). Ett framgångsrikt 

globalt tillvägagångssätt för rekrytering bör alltid innehålla fasta och flexibla element i 

processen, problem uppstår ofta när processerna är helt standardiserade. Skillnader i 

rekryteringsprocessen utifrån marknad och kultur kan vara avgörande för om rekryteringen blir 

lyckad eller ej (Langley, 2013).  

 

Anledning till ytterligare forskning inom området finns då det föreligger en begränsad mängd 

vetenskaplig forskning inom hur lokala och globala företag arbetar med sin chefsrekrytering 

vid sökning i databaser som Worldcat samt Google Scholar. Detta stödjer både Holgersson 

(2003) samt Peltokorpi och Froese (2016). De menar att det finns förvånansvärt lite forskning 

på skillnader mellan hur MNF och SMF arbetar i sin rekryteringsprocess. Peltokorpi och Froese 

(2016) har utfört en studie i Japan som syftar till att se vilka skillnader som finns mellan de 

olika typerna av företag. I deras studie visade det sig att SMF föredrar att anställa personer 

direkt efter skolan. MNF satsade mer på de personer som redan har en del kunskap och 

erfarenhet sedan tidigare och tog gärna hjälp av externa enheter som headhunters. 

Undersökningen fick även fram att rekryteringsprocessen kan se olika ut inte bara beroende på 

om det är ett MNF eller ett SMF utan också beroende på företagets ålder, storlek samt bransch.  

 

Enligt Altinay et al. (2008), Bolander (2002) och Terpsta (1996) finns det flera olika 

urvalsmetoder vid rekrytering. Exempel på urvalsmetoder är strukturerad eller ostrukturerad 
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intervju, referenstagning, arbetsprov, personlighetstest och intelligenstest. Dessa 

urvalsmetoder kommer att beskrivas vidare senare i texten. Altinay et al. (2008), Bolander 

(2002) och Terpsta (1996) menar att alla urvalsmetoderna inte är jämlika utan ger olika resultat. 

Dessa resultat kan visa på hur personen är i sociala sammanhang, vilka kompetenser eller 

egenskaper denne besitter, hur individen hanterar olika situationer eller vilka styrkor och 

svagheter denne har. Dock menar Humburg och Van der Velden (2015) att det är svårt att 

utvärdera sökande kandidater till fullo i en rekryteringsprocess eftersom rekryteraren bara får 

tillgång till begränsad information som kandidaterna. Av den anledningen är det viktigt att 

analysera vad företaget söker, för att lägga fokus på rätt urvalsmetoder så rekryteringsprocessen 

blir så effektiv som möjligt och den person som är mest lämpad för positionen blir rekryterad 

(Altinay et al., 2008).  

 

Effektivitet i denna studie bygger på en grundläggande innebörd beskriven av Thompson och 

McHugh  (2009) att effektivitet är en utveckling av anpassade medel för att uppnå vissa 

specifika mål. Studiens författare gör tolkningen att rekryteringsprocessen blir effektiv när ett 

företag uppnår sitt mål med urvalsprocessen både ekonomiskt, det vill säga att budgeten 

efterföljs, och funktionellt, att den anställde passar i företaget och på den vakanta tjänsten. 

Altinay et al. (2008) beskriver att en felaktig eller bristfällig användning av urvalsprocessen 

kan resultera i att opassande anställningar, hög personalomsättning, höga kostnader för 

företaget och onödig tid har lagts på rekryteringsprocessen. En rekryteringsprocess av en 

nyckelperson som inte visar sig stämma överens med företagets förväntning kan skapa 

kostsamma konsekvenser (Pamenter, 1999).  

1.2 Problemformulering  

Hur kan lokala och globala företag arbeta med en effektiv urvalsprocess i sin chefsrekrytering?  

- Vilka skillnader finns och hur kan urvalsprocessen utvecklas? 

1.3 Syfte  

Syftet med studien är att förstå hur globala och lokala företag kan arbeta effektivt med 

chefsrekrytering. Förhoppningen är att resultatet av studien ska öka förståelsen och skapa 

utvecklingspotential för urvalsprocessen vid chefsrekrytering och bidra till forskningen inom 

detta område.  
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2 Teoretisk referensram  

 
Detta kapitel bidrar med begrepp och teorier samt avslutar med en modell för att skapa 

förståelse för uppsatsens innehåll. Kärnan i den teoretiska referensramen är ämnet 

chefsrekrytering men för att läsaren ska få en djupare förståelse kommer även HRM samt den 

önskvärda chefsprofilen diskuteras. Chefsrekrytering är en av de viktigaste HRM-aktiviteterna 

och den önskvärda chefsprofilen bidrar till vilket urval som behöver utföras. Dessa ämnen är 

uppdelade i globala och lokala förhållanden för att vidga perspektivet och fördjupa förståelsen 

för hur urvalsprocessen i en chefsrekrytering går till. För att belysa chefsrekrytering 

ytterligare diskuterar referensramen även den psykometriska och den sociala ansatsen.  

 

2.1 Globaliseringens påverkan på Human Resources Management  

Tarique och Schuler (2010) menar att dagens globala, dynamiska, komplexa och högt 

konkurrenskraftiga värld kräver att organisationer som strävar efter att uppnå hållbar tillväxt 

arbetar med Global Talent Management. Det vill säga, systematiskt arbeta med att hantera sin 

personal samtidigt som de strävar efter att skapa global existens. Global Talent Management 

blir allt mer ett erkänt begrepp som de flesta HR-avdelningar arbetar med, framför allt på MNF 

(Schuler et al., 2011; Tarique & Schuler, 2010). En av anledningarna är att arbetskraften runt 

om i världen förändras. Populationen blir mer mobil, mer utbildad och framförallt större vilket 

har skapat ett behov av att kunna hantera företagets anställda i ett globalt sammanhang (Tarique 

& Schuler, 2010). Farndale et al. (2010) ger stöd till att globaliseringen har bidragit till att de 

som arbetar med HRM har fått en mer strategisk roll inom företaget. De menar att konkurrensen 

om anställda har gått från lokal nivå till global nivå, antalet möjliga kandidater har blivit större 

vilket skapar ett ökat behov av att arbeta strategiskt med Global talent management. 

 

Globaliseringen har enligt Tarique och Schuler (2010) även fört med sig andra utmaningar 

såsom snabbare överföring av ny teknik, en växande handel och utvandring av ett stort antal 

människor. För att tackla detta behöver organisationen ett visst antal personer på rätt plats vid 

rätt tidpunkt med rätt kompetens och motivationsnivå. Dessa utmaningar har hamnat i händerna 

på HR-avdelningarna vilket har utvecklat ett nytt begrepp så kallat International Human 

Resources Management (IHRM) (Tarique & Schuler, 2010). IHRM-forskare har länge hävdat 

att en av de svåraste utmaningarna för MNF är behovet att hantera en dubbelsidig påtryckning. 
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Företaget ska överensstämma med den lokala miljöns normer och regler samtidigt som de ska 

uppnå moderbolagets förväntningar (Chung, Sparrow & Bozkurt, 2014; Peltokorpi & Froese, 

2016).  

2.1.1 Human Resources Management på MNF 

Dotterbolagen i MNF blir antingen direkt eller indirekt påverkade av huvudkontoret i deras sätt 

att leda och bete sig. En undersökning har visat att om företaget använder sig av globala 

strukturer så utövas det mindre kontroll över dotterbolagens HRM-arbete och dotterbolaget får 

då större utrymme att själva påverka (Mahmood, 2015). Dock kan det vara så att dotterbolagen 

upplever ökad press från moderbolaget att följa vissa standardiseringar vilket skapar viss 

kontroll ändå (Peltokorpi & Froese, 2016).  

 

På grund av den pågående globaliseringen ändras de multinationella företagens operativa 

strategier oftare som resulterar i förändring av organisationsstrukturerna. Detta påverkar 

metoder för kontroll och samordning som tillslut påverkar rekryteringsprocessen (Chung et al., 

2014; Mahmood, 2015). Huvudkontoren i MNF inverkar på de övriga delarna i verksamhetens 

HRM-praxis beroende på företagets strategier, strukturella konfigureringar samt deras attityd 

gentemot HRM. I en undersökning i Bangladesh gjort av Mahmood (2015) visade det sig att 

flera MNF från en början inte hade någon givande kontakt mellan huvudkontoret och 

dotterbolagen. De påbörjade i undersökningen en process med större påverkan och kontroll 

från huvudkontoret över resterande av verksamhetens HRM-aktiviteter (Mahmood, 2015). En 

av anledningarna till mer kontroll var att huvudkontoret såg att deras rekryteringsprocess 

behövdes effektiviseras. Utländska företag utmanas i sin rekrytering av värdlandets talanger, 

att harmonisera arbetsroller och ansvar i organisationen samt upprätthålla en global standard 

av kompetens bland de anställda (Mahmood, 2015; Peltokorpi & Froese, 2016). Det är allt 

vanligare att HR-chefen idag följer huvudkontorets handledda manualer för standardiserade 

arbetsbeskrivningar och arbetsspecifikationer i hur exempelvis en rekrytering ska gå till 

(Mahmood, 2015). Dock förekommer det oftast att denna standardisering är modifierad till 

värdlandets institutioner, dessa institutioner är oftast av sociala slag och kan forma hur HRM-

praxis ser ut på företaget (Mahmood, 2015; Peltokorpi & Froese, 2016). 

 

Forskning har dock i allt större utsträckning visat på mer komplexa HRM-metoder som kan 

avvika både från standardiserade mallar hos moderbolaget samt till lokala förhållanden. Det 

har visat sig att MNF kan utveckla en HRM-praxis som en hybrid av lokal och internationell 
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påverkan som tillsammans skapar en global praxis. Denna globala praxis uppstår på grund av 

den press företaget erhåller från moderbolaget och den lokala miljön (Peltokorpi & Froese, 

2016). Chung et al. (2014) fann i sin undersökning av nio MNF att samtliga hade en 

kombination av noga utvalda delar av HRM-praxis som är globalt standardiserade som 

modifieras på grund av globala och lokala standarder. Det visade sig att en kombination var 

väsentlig för annars kunde till exempel lokala skillnader uteslutas som hade positiva eller 

nödvändiga effekter i HRM-arbetet.  

 

Genom HRM måste man för det första upprätta en policy som underlättar att anställda kan 

flytta sig mellan olika underenheter i nätverket och därigenom överföra hanteringssystem och 

teknik. För det andra betyder det att MNF ofta är stora och behöver därför oundvikligen ett 

brett spektrum av HRM-praxis som internationell ledning och implementering av regler och 

förhållningssätt. Dessa metoder är komplexa, svåra att strukturera och innehåller många 

intressenter som har olika intressen när det gäller hanteringen av HRM (McGraw, 2002).  

2.1.2 Human Resources Management på SMF 

SMF utgör hela två tredjedelar av alla arbetsplatser i Europa (Bacon och Hoque, 2005), trots 

det menar dem att viss forskning påvisar att flera SMF har en svag hantering av HRM. HRM-

metoder för rekrytering är både breda och mer specialiserade inom större organisationer med 

strukturerade och disciplinerade verktyg medan i SMF är sannolikheten att informella metoder 

dominerar. Detta till exempel för att i SMF är de anställdas relationer mer baserad på oskrivna 

regler och tysta överenskommelser då den nära arbetssituationen och det ömsesidiga beroendet 

leder till informellt beteende och flexibilitet vilket kan skapa otydlig struktur. Detta leder till 

sämre HR-resultat i verksamheten, vilket kan motverka konkurrenskraft i kompetent personal 

eller rekrytering. Det har visat sig att SMF som arbetar regelbundet med strukturerade metoder 

i sitt HRM-arbete visar på bättre ekonomiska resultat. Dock behöver många SMF även satsa 

på att utveckla sitt ledarskap, arbetskraft, god praxis över olika affärsfunktioner med mera. 

Externa kontakter blir ett viktigt element som möjliggör delad kunskap i implementering av 

HRM-arbetet (Bacon & Hoque, 2005).  

 

Dock kan mindre företag enligt Vinten (1998) ha vissa fördelar med att kunna använda sig utav 

mer flexibla arbetsmönster, som att de anställda har mer möjlighet att påverka. Detta kan vara 

positivt men enligt Bacon & Hoque (2005) saknar ofta SMF denna kompetens inom området 

som är nödvändigt för att flexibiliteten ska bidra till framgång. Doherty och Norton (2013) 



9 
 

menar även att dessa företag inte har samma resursrikedom att erbjuda. Kompetens är en 

betydande faktor för SMF i deras konkurrens mot de större och mer etablerade globala 

organisationerna (Agostini, Filippini & Nosella, 2015; Bacon & Hoque, 2005).  

 

Doherty och Norton (2013) påstår att det finns risker med att många SMF blir homogena och 

HRM-arbetet baseras till stor del på läroböckers föreskrifter. På grund av det utelämnas vikten 

av den heterogena mångfalden och de utvecklade policys som finns i större företag. Större 

företag har förutsättningarna att utveckla sin personal inom koncernen samt en fördel på den 

internationella marknaden. Medan mindre företag har sämre benägenhet att locka till sig 

motsvarande kompetens samt erbjuda samma karriärmöjligheter (Vinten, 1998). Dock kan 

SMF enligt Agostini et al. (2015) samt Anderson och Gold (2009) öka både sin kompetens och 

sina utvecklingsmöjligheter genom externa nätverk. Författarna menar vidare att strategiska 

nätverk bidrar till ökad konkurrenskraft för hela företaget. SMF utsätts konstant av 

internationell konkurrens och måste hitta möjligheter på den utländska marknaden. Det finns 

bevisat att många mindre företag tillslut expanderar internationellt och efterliknar allt mer 

större organisationers strategier (Spence & Hamzaoui Essoussi, 2010). 

2.2 Den önskvärda chefsprofilen  

Många organisations- och ledarskapsstudier visar på vikten av en rad olika typer av kompetens 

såsom ledningsförmåga, färdigheter, erfarenheter och personliga egenskaper. Även om det 

mest önskvärda skulle vara att en chef besitter alla ledande kompetenser är detta osannolikt. 

Ledarskapskompetenser är i stor utsträckning specifika för en viss situation och chefen behöver 

utsättas för olika omständigheter för att utveckla dessa kompetenser och egenskaper (Carson 

& Gilmore, 2000). 

2.2.1 Den önskvärda chefsprofilen på MNF 

Harris och Moran (1996) samt Cappellen och Janssens (2008) menar att den globala chefen 

med fördel bör besitta vissa egenskaper. Bland annat bör denne vara kapabel att arbeta effektivt 

i globala miljöer och visa på förståelse, respekt och intresse för de kulturella skillnader som 

sannolikt uppstår. En global chef ska även vara flexibel i sin kommunikation och vara kapabel 

att samarbeta med olika människor i olika sammanhang. Vidare menar författarna att en chef 

behöver kunna förstå utvecklingen av en global kultur som bland annat att företag och 

människor påverkar varandra och att information blir mer lättillgängligt. Chefskapet kommer 
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även det att behövas anpassas efter kulturen, personen behöver vara trygg i sitt chefskap och 

ha möjlighet att adaptera och utveckla detta efter den rådande miljön (Harris & Moran, 1996).  

 

Organisationer idag utmanas allt mer för att samordna affärer på global nivå och integrera 

aktiviteter som äger rum i olika länder. För detta ändamål behöver organisationer globala chefer 

som besitter kompetensen att sammanföra dessa aktiviteter (Cappellen & Janssens, 2008). De 

undersöker denna grupp av globala ledare som förväntas vara globala experter som besitter 

kompetenser i detta område. Cheferna behöver se affärsmiljön ur ett globalt perspektiv och 

hitta en balans mellan kraven på den globala integrationen och den nationella responsen. Till 

detta finns så kallade kompetenscentrum där experter arbetar med genomförandet av de globala 

synsättet och anpassar det till den lokala miljön, detta för att socialisera och integrera utländsk 

arbetskraft till företaget (Cappellen & Janssens, 2008).  

2.2.2 Den önskvärda chefsprofilen på SMF 

Chefer i SMF tenderar enligt Anderson och Gold (2009) att föredra informellt lärande vilket 

kännetecknas av att göra, undersöka, experimentera och ta lärdomar från misstag i 

lärprocessen. Denna inställning till lärande och förändring kan stagnera i SMF och endast blir 

en reaktiv anpassning där bakomliggande faktorer till misstagen inte utvärderas. Sådana 

förutsättningar som informellt lärande, implementerat av ledningen, kan både möjliggöra och 

begränsa känslan av självberättigande i företaget eftersom individen har ett större spelutrymme 

på sin position men fortsatt utveckling kan stagnera. 

 

Chefer i SMF har enligt Carson och Gilmore (2000) ofta ett stort inflytande och en 

dominerande roll i företaget. Att då besitta kompetens och erfarenhet blir extra viktigt, speciellt 

vid beslutsfattande. De beskriver vidare att det är vanligt att det finns fler generalister än 

specialister i SMF vilket påverkar företagen då de riskerar att sakna en viss specialistkunskap 

som skulle kunna vara en stark konkurrensfördel. Eftersom större företag ofta investerar i både 

specialister och generalister. Det har visat sig att färdighet och kompetens hos personalen i 

SMF är i en ständig utveckling i relation med företaget. Detta är relevant för SMF som arbetar 

allt mer i komplexa inhemska, globala och internationella miljöer (Carson & Gilmore, 2000). 

Chefer i SMF kan uppleva svårighet att arbeta med strategiskt omfattande arbete då de ofta 

inkluderas i det operativa arbetet. Det operativa arbetet tar upp viktig tid från till exempel att 

skapa nätverk med andra chefer vilket kan hämma utvecklingen av dennes kompetens (Birchall 

& Giambona, 2007). 
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2.3 Chefsrekrytering med fokus på urvalsmetoder 

Att människan är företagets viktigaste tillgång är sedan länge uppmärksammat (Peltokorpi & 

Froese, 2016). Pamenter (1999) utvecklar med att människan kan anses som företagets mest 

unika resurs, med syftning till att det aldrig kommer finnas två lika individer. För att få in så 

mycket unika individer som möjligt i företaget är rekrytering en betydelsefull process. En 

rekryteringsprocess kan kosta ett företag mycket (Altinay et at., 2008; Louw, 2013). Pamenter 

(1999) beskriver vidare att en felrekrytering av en så kallad nyckelperson, en chef eller annan 

anställd med betydelsefull position, kan kosta företaget flera miljoner. Ett misstag som kan ske 

i rekryteringen är att fokus endast riktas på en förutbestämd process utan att någon ifrågasätter 

varför just dessa rekryteringsmetoder är tillämpade. Ett annat misstag kan vara att rekryteraren 

antar att en individ kommer att passa in i den nya organisationen bara för att den har liknande 

erfarenhet från tidigare arbetsplatser. Dessa misstag kan exempelvis ske om förarbetet till 

rekryteringsprocessen inte är fullständigt (Pamenter, 1999). 

 

Enligt Pamenter (1999) har rekrytering blivit en viktigare del för ledningsgruppen, i takt med 

den ökade involveringen har processen blivit mer uppmärksammad och rekryteringsfrågan har 

blivit mer ifrågasatt och upplyft. Förbättringar till rekryteringsprocessen är att fler analyser 

utförs, mer fokus på planering och utveckling av strategiska processer (Louw, 2013) samt mer 

involvering av erfarna personer i företaget (Pamenter, 1999). När en rekryterare arbetar 

professionellt med en rekryteringsprocess är dels övergripande frågor i egenskap av 

organisationens framtid samt inriktning viktiga att ha i åtanke. Givetvis är det även av stor vikt 

hur väl personen i fråga matchar målet samt kompetenskraven av rekryteringen (Lindelöw 

Danielsson, 2003). Exempelvis i en chefsrekrytering behövs en analys utföras av vilken 

ledarskapsstil som behövs för det aktuella teamet som den blivande chefen ska arbeta i 

(Pamenter, 1999). HR-avdelningens rykte har även blivit allt mer viktig i organisationen, en 

bra hanterlig rekryteringsprocess där rekryteraren är professionell och respektfull mot de 

sökande kandidaterna stärker företagets varumärke och lockar till sig önskvärda talanger 

(Tarique & Schuler, 2010). 

 

Alla organisationer behöver ta beslut om de ska utföra rekryteringsprocessen själva, en intern 

process, eller hyra in en rekryteringsfirma som håller i samtliga delar av rekryteringen, en 

extern process, eller genom en kombination av båda tillvägagångssätten. En intern process kan 

få medarbetarna att känna förtroende för företaget, att de kan hantera en rekrytering 
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självständigt (Pamenter, 1999). En extern process kan i vissa fall innebära en lägre kostnad och 

möjlighet till fokus på andra arbetsuppgifter (Altinay et al., 2008; Pamenter, 1999) men låg 

kostnad behöver inte alltid vara bättre. Ett vanligt problem med att använda sig av externa 

parter är att missa den kulturella sidan av både företaget och kandidaten. En extern part kan 

absolut hitta de kompetenser företaget eftersträvar men kan ha svårighet att känna in den 

familjära känslan och se om kandidaten kommer passa in i organisationskulturen eller inte 

(Pamenter, 1999).  

 

Pamenter (1999) beskriver att tidigare studier har visat att rekryteringens framgång ökar om 

det är fler involverade i processen men utvecklar med att processen även behöver styrning och 

ledning. Lindelöw Danielsson (2003) beskriver att tester kan vara ett sätt att säkerhetsställa att 

rätt person anställs, men som med mycket annat finns det både för- och nackdelar med tester. 

Testsvaren behöver granskas av någon som är professionell inom området, som kan tolka 

svaren som de är tänkta att tolkas. Är de som är ansvariga för testen professionellt utbildade 

minskar risken för att beslut i rekryteringsprocessen endast baseras på testernas resultat. De 

test som är mest förekommande är bland annat färdighets- och begåvningstest som ibland 

förklaras som ett logiskt test, där spatial, numerisk, administrativ samt abstrakt logisk förmåga 

utvärderas. Vidare är även kunskapstest vanliga, där språkkunskap, datakunskap och annan 

kunskap som är viktiga för tjänsten utvärderas. Ytterligare test kan vara att göra ett 

personlighetsformulär, det görs som en självskattning eller en analys av sig själv och används 

sedan som diskussionsunderlag där det inte finns några rätt eller fel (Lindelöw Danielsson, 

2003). En annan metod som anses positivt är att låta kandidater förbereda eller presentera ett 

relevant problem alternativt caselösning. Det visar på individens kunskap och resonemang 

vilket kan ge en ännu tydligare bild av affärsmässiga egenskaper än vad en intervju kan 

(Pamenter, 1999).  

 

Det finns flera tillvägagångssätt i urvalet under en chefsrekryteringsprocess. Exempel på 

metoder är, strukturerade kontra ostrukturerade intervjuer, olika typer av tester, 

referenstagning, etc. Det har uppmärksammats att de olika metoderna ger olika typer av 

information. Exempelvis genom personlighetstester kan du få fram hur kandidaten beter sig 

gällande till exempel motivationsgrad, flexibilitet och anpassningsförmåga men kan utelämna 

hur denne hanterar specifika problemområden. Av den anledningen kan det fungera 

kompletterande att använda fler metoder i en rekryteringsprocess. Exempelvis att börja 

processen med intervju sedan referenstagning, testning och en andra intervju. Sista delen i 
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processen blir då att meddela svar till kandidaterna (Lindelöw Danielsson, 2003; Terpstra, 

1996). Pamenter (1999) menar att en analys behöver genomföras av den avdelning som den 

nya personen kommer att vara aktuell i, där både grundläggande egenskaper och 

beteendemässiga egenskaper tas fram och på så sätt få fram vilka kompetenser och färdigheter 

som behövs. 

2.3.1 Chefsrekrytering på MNF 

I Peltokorpi och Froese (2016) undersökning i Japan visade det sig att både stora lokala och 

vissa globala företag etablerade i Japan rekryterar många av sina anställda direkt från 

högskolan för de har resurserna och förutsättningarna att utbilda dem vidare i företaget. De 

flesta globala företagen använder sig mer av headhunters än de lokala i försök att diversifiera 

sina rekryteringskällor och har inte lika stor inblick av värdlandets talanger som lokala företag 

kan tänkas ha. Det är viktigt för MNF att vara konkurrenskraftiga både mot andra MNF och de 

lokala företagen, en konsekvens av detta är att företaget måste göra sig attraktiv för nya 

potentiella anställda. MNF behöver i sin rekryteringsstrategi differentiera sig och använda sig 

av olika kanaler för att locka till sig alla de talanger som önskas (Schuler et al., 2011).  

 

Många länder har enligt Schuler et al. (2011) problem med att fylla behoven av efterfrågad 

kompetens. De mest kompetenta cheferna får erbjudanden i andra delar av världen där de kan 

bli kompenserade på helt andra nivåer än i sina hemländer. Detta har bidragit till att många 

företag får flytta dit den kompetenta personalen finns eftersom en viktig del av företagets 

konkurrensfördel är att cheferna och personalen besitter de kompetenser som krävs. Men för 

att kunna rekrytera rätt personer behöver de även arbeta mer med att attrahera den grupp av 

människor som de söker genom exempelvis värdeskapande anställningsförmåner. 

Värdeskapande kan ses som möjlighet till utveckling, att företaget ser sin personal som en 

viktig resurs och värnar om deras välmående. Företag idag behöver inse och anta de utmaningar 

som kommer med den ökande globaliseringen vilket även betyder att de chefer som anställs 

behöver förstå och intressera sig av detta (Schuler et al., 2011). 

2.3.2 Chefsrekrytering på SMF 

I en studie gjord i England framgick att mindre företag tenderar att använda sig mer av 

personliga rekommendationer och lokal marknadsföring än av externa rekryteringsbolag 

(Vinten, 1998). I urvalet av kandidater använder alla aktuella företag personliga referenser som 

metod. 17 procent uppger att de använder sig av logiska tester och 29 procent använder 
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personlighetstester i sina urval. I undantagsfall används även arbetsprov eller lämplighetsprov 

(Vinten, 1998). Att SMF föredrar att använda sig av personliga rekommendationer som 

selekteringsmetod menar även Massey, Lewis, Cameron, Coetzer och Harris (2006). De kallar 

det för att använda sig av “ord till mun”-metoden, vilket var en viktig metod i processen att 

rekrytera personal. Det finns olika synpunkter på fördelar och nackdelar med att använda sig 

av informella källor för rekrytering. Vissa forskare påstår att informella rekryteringar kan ge 

höga resultat och stabila anställningar medan andra påstår att det kan leda till nepotism och 

tillväxtproblem. De som var beredda att utveckla en mindre subjektiv och mer 

kompetensbaserad tillvägagångssätt för rekrytering var enligt Altinay et al. (2008) bättre 

utrustade för marknaden. 

 

Andra metoder som användes var även annonsering i den lokala tidningen eller webbsidor 

specificerade att nå den önskade målgruppen. Mer nationellt riktad annonsering användes inte 

av SMF (Massey et al., 2006). Majoriteten av rekryteringsprocesserna var informella och inte 

arbetsspecificerade, det slutgiltiga urvalet baserades ofta på den beslutandes magkänsla snarare 

än kompetens och faktabaserade resultat. Dock visade de på undantag här i samband med 

rekryteringar till specialistområden eller till positioner där de rådde stor brist på kompetens. 

Rekryteringsprocessen för dessa positioner var mer formell och kompetensbaserad (Massey et 

al., 2006).  

2.4 Den psykometriska ansatsen 

Holgersson (2003) beskriver att finns två dominerande ansatser inom rekryteringsforskning, 

den psykometriska samt den sociala ansatsen. Den psykometriska ansatsen har dominerat den 

akademiska forskningen och är mer praktiskt orienterad kring urval. Inom ramen för denna 

ansats anses rekrytering vara en systematisk informationsanskaffningsprocess. En viktig 

beståndsdel i den psykometriska ansatsen är urvalsmetod, vanligtvis innehållande: analys av 

befattning, kravspecifikation, utvärderingskriterier, handläggning av kandidater, val av 

urvalsinstrument, val av kandidater, uppföljning av urval samt återkoppling. Utmärkande för 

den psykometriska ansatsen är att processen som följande ofta är normativt och rationellt 

inspirerad (Holgersson, 2003). Kärnan i den psykometriska ansatsen är vilket alternativ som 

högst sannolikt är det bästa, detta mäts genom olika urvalsmetoder som tester, intervju och 

arbetsprov. Den psykometriska ansatsens utformning har påverkats av Taylorismens Scientific 

management. Begreppet Scientific management är ett antal principer som kortfattat förklaras 
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som att organisationers effektivitet ökar om arbetsfördelningen blir uppdelad i mindre 

detaljerade beståndsdelar med “rätt man på rätt plats”. Följden av detta blev att arbetarnas 

kunskap och färdighet utvärderades vilket bidrog till att kompetens blev en viktig del 

(Bolander, 2002).  

 

Inom ramen för den psykometriska ansatsen är reliabilitet och validitet två statistiska mått som 

används för att utveckla och utvärdera urvalsprocessen. Validiteten mäter hur väl instrumentet 

mäter vad det säger sig mäta. Reliabiliteten mäter hur tillförlitlig urvalsmetoden är, det vill säga 

huruvida urvalsmetoden ger lika resultat för samma person oavsett tillfälle (Bolander, 2002). 

Utifrån dessa mått kan man göra metaanalyser, en sådan gjordes av Schmidt och Hunter (1998) 

där de fick fram att de fyra urvalsmetoderna med högst validitet var, i rätt ordning, 

arbetsprov/caselösning, begåvningstest/intelligenstest, strukturerad intervju samt tidigare 

chefers bedömning.  

 

Den psykometriska ansatsen har fått viss kritik genom åren, det har framkommit att praktiker 

sällan följer de vetenskapliga rekommendationer som finns. Kritiken riktas mot att vissa tester 

har större inflytande och mer tillit hos den som rekryterar än vad vetenskapen har, vilket 

förklaras med att rekryteraren har för lite kunskap om vad som gör ett urvalsinstrument bra 

eller dåligt. Rekryterare hoppar i vissa fall över steg i processen och väljer att inte använda de 

urvalsmetoder som är mest valida, som exempelvis arbetsprov. Kritik riktas även mot att 

ansatsen inte stämmer överens med vissa situationer vilket gör att den inte fungerar i 

verkligheten. Detta förklaras delvis av att strukturella organisationsförändringar har skapat nya 

behov i rekryteringsförfarandet och att tiden är mogen för en ny ansats inom 

rekryteringsforskning. I stort kan kritiken sammanfattas som att den psykometriska ansatsen 

inte tar hänsyn till att människor är sociala varelser och interaktionen mellan rekryteraren och 

den sökande kandidaten kan påverka utfallet av rekryteringen (Bolander, 2002).  

2.5 Den sociala ansatsen 

Den sociala ansatsen har i grunden växt fram genom kritiken till den psykometriska ansatsen. 

Studier visar att rekryteringsprocessen sällan är så väl strukturerad och systematiserad. Det 

finns brister i utvärderingen av urvalsprocessen samt att olämpliga val av mätinstrument 

förekommer (Holgersson, 2003).  
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Ramen för forskning inom den sociala ansatsen är mycket omfattande och har av den 

anledningen delats in i två kategorier. Den första menar att rekrytering, urval och bedömning 

kan ses som ett samspel mellan rekryterare och den sökande kandidaten samt att det är en 

pågående process. Under processen skapar rekryteraren en uppfattning om den sökande, 

samtidigt som den sökande skapar en uppfattning av organisationen. Den andra kategorin 

jämför och fokuserar på skillnader mellan urvalsmodellen och empiriska studier av 

rekryteringsprocessen (Bolander, 2002; Holgersson, 2003). 

 

Urvalsmetoderna som används skiljer sig i sitt syfte inom dessa ansatser, i den sociala ansatsen 

är syftet att möjliggöra ömsesidigt och ärligt informationsutbyte för att göra 

rekryteringsprocessen så hållbar och långsiktig som möjligt. Att öppna för diskussion kring 

förväntningar på arbetsuppgifter och arbetsplatsen i sin helhet blir en viktig del. Reliabilitet 

och validitet som värderas högt för att säkerställa statistisk prediktion inom den psykometriska 

ansatsen blir här oviktigt. Den sociala ansatsen drar till viss del samma slutsatser som Elton 

Mayo gör i Human relations skola (Bolander, 2002). Bland annat att de anställdas känslor och 

attityder kommer att påverka hur de presterar och handlar i olika arbetssituationer och är därför 

viktiga att fånga upp i samspelet som sker under en rekryteringsprocess. I den sociala ansatsen 

utgår vetenskapen från att både arbeten och människor är föränderliga. Urvalsprocessen och 

rekryteringen anses i stort som en dubbelriktad process som syftar till att undersöka huruvida 

kandidaten och rekryteraren kan etablera ett psykologiskt kontrakt mellan varandra (Bolander, 

2002). Ett psykologiskt kontrakt förespråkar även Kahlke, Schmidt och Hagelthorn (2002) som 

menar att det mellan varje anställd finns oskrivna regler och att förväntningarna mellan 

varandra behöver bygger på ett ömsesidigt förtroende.  
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Figur 1. Egendesignad, elementär teoretisk analysmodell av teoretiska begrepp som kopplas samman 

(Jansson & Kjellberg, 2018) 

 

Figur 1 

Figuren illustrerar kortfattat de begrepp den teoretiska referensramen innefattar. Modellen visar 

fem teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för att analysera problemet. Med hänsyn 

till relevansen för problemet så drar studiens författare slutsatsen att dessa fem teoretiska 

utgångspunkter kan kopplas samman med en effektiv urvalsprocess. Vad det gäller 

egenskaperna i den chefsprofil ett företag söker påverkar det enligt Pamenter (1999) vilka 

urvalsmetoder som används. De urvalsmetoder som används påverkar i sin tur enligt Altinay 

(2008) urvalsprocessens effektivitet. En viktig del enligt Bratton och Gold (2012) av ett 

företags HRM-aktiviteter är skapa konkurrensfördel genom strategisk användning av de 

mänskliga resurserna, exempelvis chefsrekrytering. Utfallet av de HRM-aktiviteter som utförs 

påverkas av vilken kompetens som finns inom företaget (Bacon & Hoque, 2005) samt vilka 

resurser som finns att tillgå (Doherty & Norton, 2013). Utifrån problemet och den teoretiska 

referensramen ser studiens författare att HRM-aktiviteter skapar grundförutsättning för att en 

urvalsprocess utformas men behöver kopplas samman med de nästkommande tre faktorerna. 
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För att förhålla sig till problemet är utgångspunkterna den psykometriska ansatsen, den sociala 

ansatsen samt de globala och de lokala förhållandena högt relevanta. Rekryteringsprocessens 

effektivitet kan påverkas på global nivå av standardisering och kontroll. På lokal nivå däremot 

kan kulturer och lokala förhållanden påverka (Sparrow, 2007). Ur den psykometriska ansatsen 

kan en rekryteringsprocess säkerställas genom urvalsmetoder som statistiskt sett visat sig vara 

mest effektiva. Genom den sociala ansatsen kan urvalet säkerställas genom det sociala 

samspelet, som skapas dels när intervjuer fungerar som samtal (Bolander, 2002). 

 

Med denna teoretiska analysmodell vill författarna till studien visa vilka utgångspunkter som 

enligt den teoretiska referensramen kan kopplas samman med effektiviteten i en urvalsprocess. 
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3 Metodkapitel  

 
I metodkapitlet beskrivs det tillvägagångssätt som arbetet följer samt vilka metoder och 

angreppssätt som använts för att genomföra studien. Vidare framställs urvalsmetod, 

datainsamling, dataanalys och autenticitet. Den sista delen av metodkapitlet är ämnad för 

etiska reflektioner, metodkritik samt kritik till de källor som använts.  

 

3.1 Metodval  

Trost (2010) menar att det finns två angreppssätt att i en forskningsstudie hantera insamlingen 

av empiri med, kvalitativ samt kvantitativ metod. Dessa skiljer sig åt framför allt i vad för typ 

av data författaren söker. Alvehus (2013) utvecklar att en av poängerna med kvalitativ 

forskning är författaren ska bidra till en mer begriplig bild av ett fenomen. Det kan exempelvis 

vara ett bidrag som utökar den tolkning som vetenskapen tidigare haft tillgång till. Trost (2010) 

styrker detta och beskriver att kvalitativ metod kan utmärkas genom att de frågor som ställs är 

enkla men eftersträvar komplexa och innehållsrika svar. 

 

Vidare menar Trost (2010) att en kvalitativ studie är lämplig när en undersökning är intresserad 

av att till exempel urskilja olika typer av händelsemönster eller förstå människors sätt att 

reagera eller hantera situationer. För att få en djupare förståelse om chefsrekrytering anser 

studiens författare i enhet med Alvehus (2013) och Trost (2010) att ett kvalitativt 

förhållningssätt är lämpligt. Detta då studiens syfte är att söka övergripande mönster och 

likheter hos de olika organisationerna rörande vilka urvalsmetoder som används. Denna studie 

söker en förståelse för varför de olika organisationerna har valt de arbetssätt de valt, vilket även 

det i enighet med tidigare referenser, en kvalitativ studie lämpar sig för.  

 

Studien ämnar undersöka hur chefsrekryteringsprocessen med fokus på urvalsprocessen, går 

till i de utvalda organisationer som ska studeras. Merriam (1994) beskriver att fallstudier är ett 

användbart verktyg som kan nyttjas för att studera en specifik företeelse, exempelvis ett 

program, ett skeende eller en institution. Enligt Eisenhardt (1989) kan fallstudier byggas på 

kvalitativ metod med intervju som grund samt vara inriktade på ett eller flera fall. I denna studie 

kommer den urvalsprocess som varje organisation utför representera olika fall. Att använda sig 

av flera fall ökar möjligheten till fler tolkningar (Alvehus, 2013). Dock kan för många fall leda 



20 
 

till att studien blir för ytlig. Därför finns en begränsning på studien till högst fem organisationer. 

Merriam (1994) förespråkar att fallstudie ska användas när vissa frågor ställs angående en viss 

företeelse och intresset är en viss slutprodukt. Eisenhardt (1989) och Merriam (1994) menar att 

fallstudier är att föredra när det gäller aktuella eller nutida skeenden. Studiens författare har 

tolkat detta som att ett fall kan vara en urvalsprocess i arbetet att hitta en chef med önskad 

kompetens till dagens organisationer. Med dessa utgångspunkter har fallstudiemetoden valts, 

där fallen är de olika utvalda organisationernas urvalsprocess.  

 

Studiens författare har personligen intervjuat fem företag varav nio individer med positioner 

som arbetar aktivt med chefsrekrytering för att se hur deras urvalsprocess är utformad på de 

olika multinationella samt lokalt baserade bolagen etablerade i Sverige. En undersökning är 

genomförd där författarna till studien önskar fördjupa förståelsen av vilka skillnader som finns 

i de olika bolagen och hur de geografiska förhållandena påverkar. Utgångspunkten ligger i 

Alvehus (2013), som menar att en kvalitativ intervju kan ge intervjuaren en bild av hur personer 

ser på ett händelseförlopp eller hur berättelser och anekdoter framställs av ett visst fenomen.  

3.2 Urval  

Urval beskrivs av Bryman och Bell (2017) till grunden handla om val av enhet vilka kan vara, 

personer, organisationer, dokument, avdelningar med mera. Grunden i målstyrda urval har 

direkt koppling till den forskningsfråga som formulerats, det vill säga att forskningsfrågan ska 

visa på vilka enheter som bör väljas ut. Författarna menar vidare att de studier där 

forskningsfrågan inte visar på någon bestämd kategori av individer som ska väljas ut finns det 

istället grund för slumpmässigt urval. I kvalitativa studier är just den målstyrda formen av urval 

utbredd, i en kvantitativ studie däremot är det vanligare att använda sig av sannolikhetsurval.  

 

Bryman och Bell (2017) menar att målstyrt urval ska använda när forskaren söker en direkt 

koppling mellan den forskningsfråga som formulerats och vilken enhet som ska eftersökas. 

Denna studiens frågeställning söker svar på hur chefsrekryterare kan arbeta effektivt med 

urvalsprocessen. Studiens författare använder med utgångspunkt i detta ett målstyrt urval av 

positioner direkt kopplade till, och med erfarenhet av, chefsrekrytering för att säkerställa att 

endast nödvändig empiri samlas in.  
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Enligt Alvehus (2013) kan målgruppen som ska studeras vara av homogen eller heterogen 

karaktär. Om inriktningen på urvalet är av heterogen karaktär skapas det sannolikt en bredare 

syn på det fenomen som studeras. Med homogen karaktär görs urvalet med samma typ av 

personer, vilket kan underlätta vid direkta jämförelser av ett resultat. Studiens författare har 

med denna bakgrund gjort ett urval av homogen karaktär då intervjuerna kommer utföras med 

liknande typ av personer, det vill säga med likartade befattningar. Eftersom denna studie 

undersöker urvalsprocessen i de olika organisationerna med underlag i den teoretiska 

referensramen anser studiens författare att det homogena urvalet kommer att underlätta de 

jämförelser som ska göras i samband med analysen och skapa en djupare förståelse. De 

personer studiens intervjuer bygger på är de som har en tydlig koppling till och erfarenhet av 

chefsrekrytering och vilka urvalsmetoder som används på de utvalda bolagen, exempelvis HR-

ansvarig men även nuvarande chef. Anledningen är att dessa personer är de som kan ge den 

mest detaljerade bilden av hur en chefsrekrytering på deras företag går till. Vad som dock 

riskerade att utelämnas var andra berörda personers perspektiv, till exempel den som 

rekryteras, vilket skulle kunna medföra en något förminskad bild av helheten.  

 

De organisationer som undersökts i studien är två lokala och tre globala, tre informanter 

representerar de lokala företagen och sex informanter representerar de globala. Vidare 

diskussion kring informanterna återfinns senare i avsnitt 3.3.1. Dessa företag representerar de 

geografiska skillnader som eftersöktes för att skapa en bred bild av fenomenet. De små lokala 

företagen är verksamma endast i en mindre stad och de globala företagen finns i flera 

världsdelar. För att kunna studera hur de arbetar med olika urvalsmetoder och vilka eventuella 

skillnader som finns så ansågs dessa organisationer relevanta. Urvalet avgränsades till den 

geografiska representationen och inte vilken bransch de var verksamma i då 

rekryteringsprocessen inte är branschspecifik. Detta bidrog till att urvalet blev relativt fritt och 

organisationerna valdes utifrån informanternas tillgänglighet. En förfrågan om deltagande i 

undersökningen har skickats ut via e-post (se bilaga 3) till ett antal HR-avdelningar på företag 

som stämde med de geografiska förhållandena som eftersöktes där de som först bekräftade sitt 

intresse blev valda.  
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3.3 Datainsamling 

3.3.1 Val av tillvägagångssätt 

Datainsamling kan göras på ett flertal sätt, genom telefonintervjuer, enkätundersökningar samt 

olika former av personliga intervjuer (Trost, 2010). Studien söker information från 

informantens erfarenhet, arbetsrutin och upplevelse. För att kunna göra en analys där en djupare 

och mer beskrivande bild av urvalsprocessen framställs, efterfrågar studien ingående och 

innehållsrika svar. Detta ligger i linje med vad Bryman och Bell (2017) menar att en personlig 

kvalitativ intervjustudie syftar till. Studiens författare har i utgångspunkt med detta utfört 

intervjuer som huvudsaklig källa till empirin. Ytterligare information har samlats in genom 

tilldelade dokument som beskrivit de olika företagens rekryteringsprocess och policys 

angående dessa. Vidare har information från hemsidor samt platsannonser använts i syfte att 

granska vad företagen i verkligheten efterfrågar samt belyser.  

 

Studiens målsättning var att fullfölja tio intervjuer, ett antal som kan utfalla rimlig mängd 

empiri att utgå ifrån när en kvalitativ intervjustudie utförs. Dock gjordes endast nio intervjuer 

av anledningen att de lokala företagen som ställde upp på intervju inte hade någon mer personal 

att erbjuda som arbetade aktivt med deras chefsrekryteringar. De globala företagen stod för sex 

av nio intervjuer. Eftersom det fanns risk för en större ojämlikhet mellan de globala och lokala 

företagen i empirin utfördes inga fler intervjuer på de globala företagen. Den ojämlikhet som 

ändå finns kan ses fördelaktigt då det i de globala företagen är fler som arbetar aktivt med 

chefsrekrytering och fler komplexa processer vilket bidrar mer till den fördjupade bild som 

efterfrågas.  

 

Studiens författare hade för avsikt att varje intervju skulle pågå i cirka en timma vilket har 

efterföljts. Det ansågs vara en rimlig kompromiss då studien sökte svar på så mycket som 

möjligt men samtidigt har en förståelse för de informanter som avsätter tid från sitt arbete, 

vilket enligt Bryman och Bell (2017) kan vara begränsat av chefen. Angående hur många 

intervjuare som är rimligt uttalar Trost (2010) att det för den intervjuade kan kännas 

övermäktigt eller som att denne hamnar i underläge om de som intervjuar är två eller fler. Trost 

(2010) poängterar dock att det gäller huvudsakligen intervjuer riktade mot en person och 

dennes verksamhet, inte vid de intervjuer där en individ representerar ett företag eller en 

organisation. Vid det senare alternativet, vilket studiens intervjuer företräder, rekommenderar 
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Trost (2010) två intervjuare för att ha möjlighet att komplettera varandra under intervjuns gång. 

Av given anledning har samtliga intervjuer i denna studie genomförts med båda författarna 

medverkande. Fyra av intervjuerna är genomförda som telefonintervjuer som Bryman och Bell 

(2017) argumenterar för i många fall kan vara både tidseffektivt och kostnadseffektivt. 

Resterande fem intervjuer är gjorda personligt på respektive arbetsplats.  

 

Enligt Merriam (1994) och Alvehus (2013) finns det olika sätt att utforma en intervju, 

strukturerad, ostrukturerad samt semistrukturerade vilka kan bidra till vad för typ av data 

intervjuaren är ute efter. Är intervjun strukturerad är vanligtvis ett frågeformulär förberett med 

konkreta frågor som söker konkreta svar, exempelvis ja och nej frågor eller svarsform utifrån 

skala, denna metod kan vara gynnsamt om studien är kvantitativ. Om intervjuarens målsättning 

är att föra ett fritt samtal, där den intervjuade får mycket eget utrymme att berätta om ämnet, 

är en ostrukturerad intervju lämplig. Intervjuaren har då inga förberedda frågor eller ens 

huvudrubriker denna vill forma intervjun efter. Den tredje metoden är semistrukturerad 

intervju, vilken innebär att intervjuaren kan ha förberett ett antal titlar eller ämnen som denne 

vill få svar på under intervjun, men där syftet ändå är att intervjun ska flyta som ett samtal 

(Alvehus, 2013).  

 

Den semistrukturerade intervjun är det adekvata valet när intervjuaren har ett antal frågor eller 

ämnen denna vill gå igenom men samtidigt vill kunna öppna upp för följdfrågor eller alternativa 

intressanta punkter som dyker upp under intervjun (Alvehus, 2013; Merriam, 1994). Eftersom 

denna studie ämnat inhämta kunskap och erfarenheter under de intervjuer som utförts har 

följdfrågor samt nya intressanta infallsvinklar på ämnet dykt upp. På grund av det samt 

sökandet av informantens egen uppfattning och berättelse ansåg studiens författare att en 

semistrukturerad intervjuform var mest lämplig. Merriam (1994) nämner att faktorer som 

exempelvis intervjuarens personlighet och informantens attityd kan påverka vilken information 

som frammanas under en intervju. Författaren utvecklar att det mest givande 

tillvägagångssättet att registrera data från en intervju är att spela in den. Dessa faktorer har 

bidragit till att författarna till studiens genomfört intervjuerna som semistrukturerade samt 

spelat in dessa enligt informanternas godkännande. Samtliga intervjuer har till grunden följt en 

intervjuguide (se bilaga 2) dock har varje samtal skilt sig åt eftersom olika följdfrågor har 

uppkommit under intervjuernas gång. 
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3.3.2 Förberedelse för intervjuer  

Enligt Alvehus (2013) och Bryman och Bell (2017) kan det i förväg vara väldigt svårt att säga 

hur många intervjuer det kommer att krävas för att uppnå mättnad. Med mättnad menas att 

resultaten av intervjuerna återkommer kontinuerligt, och förmodligen kommer att fortsätta 

återkomma även om forskaren beslutar att hålla ytterligare intervjuer (Alvehus, 2013; Bryman 

& Bell, 2017). Studiens författare upplevde för visso återkommande och likande svar under 

intervjuernas gång men har insikt om att för att uppnå mättnad behöver troligtvis en större och 

mer grundläggande undersökning utföras.  

 

Enligt Trost (2010) ska informanten bli berikad med information om vad intervjun kommer 

handla om och dennes rättigheter vilket studiens författare har följt i samtliga intervjuer. Innan 

varje intervju har informanterna vid efterfrågan fått ytterligare information om vilka 

huvuddelar intervjun kommer behandla. Intervjuerna har samtliga inletts med information om 

hur intervjun kommer att gå till, vad empirin kommer användas till samt deras rättigheter kring 

anonymitet.  

3.3.3 Dataanalys  

När intervjuerna var klara transkriberades de inom fem dagar, god möjlighet till transkribering 

fanns då samtliga informanter godkände att intervjun spelades in. Transkribering är enligt 

Alvehus (2013) när tal förvandlas till text och är det första steget i analysen. Dataanalysens 

mening är att se hur de olika studerade företagen arbetar i sina urvalsprocesser och varför de 

prioriterar dessa metoder. Under intervjuerna har en av studiens författare aktivt intervjuat 

samtidigt som den andra har observerat och antecknat informantens svar. Detta kan enligt 

Bryman och Bell (2017) bidra till att den passiva och den aktiva intervjuaren skapar varsin 

infallsvinkel och kan ställa givande följdfrågor efter det vilket studiens författare upplevt 

positivt.  

 

Enligt Bryman och Bell (2017) kan metoden triangulering vara ett sätt att säkerställa 

tillförlitligheten i en studies analys. Triangulering är en kombination av forskningsmetoder som 

görs exempelvis genom att komplettera en kvalitativ intervjustudie med andra källor till 

information. Genomförandet av en sådan studie kan således syfta till både en bredd och ett djup 

i det data som inhämtats. Enligt Bryman och Bell (2017) samt Denscombe (2016) kan 

triangulering bidra till att förklara och förstå den sociala kontexten mer fullständigt än genom 
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enbart en kvalitativ intervjustudie. Med utgångspunkt i detta har studiens författare inhämtat 

empiri från olika källor för att kunna uppfylla triangulering och på så vis spegla den verklighet 

som efterfrågas mer fullständigt. Mycket av empirin har sin grund i de kvalitativa intervjuerna 

men information har även hämtats från samtliga företags hemsidor, platsannonser, 

rekryteringspolicys och annan relaterad dokumentation.  

 

Att använda sig av tematisk analys är vanligt när data bearbetas i en kvalitativ studie och bidrar 

till en detaljerad insamling och analys (Bryman & Bell, 2017). Den kategorisering som gjorts 

i denna studie syftar till att underlätta läsningen och skapa förutsättning för en fördjupad 

förståelse. Analysen är tematiserad efter de huvudkategorier som förekommer i studiens 

teoretiska referensram för att skapa ett sammanhängande innehåll. Globaliseringens påverkan 

på HRM, den önskvärda chefsprofilen samt chefsrekrytering med fokus på urval är de 

huvudteman som följs i texten.  

 

De två teoretiska ansatserna, den psykometriska och den sociala, har använts för att analysera 

svaren från intervjuerna och därför har inte frågor angående ansatserna i intervjuerna varit 

relevant. Genom ansatserna kunde vi analysera hur de studerade företagen arbetade med 

urvalsprocesser och om deras arbetssätt följde den psykometriska eller den sociala ansatsen 

mest.  

3.4 Anonymitet och konfidentialitet 

Denna studie har behandlat all data med konfidentialitet, den information som intervjuer och 

andra dokument har gett har ej förts vidare i annan form än den slutliga uppsatsen. Trost (2010) 

beskriver konfidentialitet som att den personliga information som en intervjuare fått tillgång 

till ej får föras vidare till annan part. Vad det gäller anonymitet menar Trost (2010) att det är 

svårt för en forskare att erbjuda anonymitet i samband med personlig intervju, eftersom den 

som intervjuar behöver veta namn på den intervjuade. En anonym studie är av den karaktär att 

personen som blir intervjuad, vanligtvis genom en enkätundersökning eller liknande där 

personligt möte ej finns, inte behöver uppge varken namn eller någon annan 

igenkänningsfaktor (Trost, 2010). Tolkningen som görs av Bryman och Bell (2017) är att både 

anonymitet och konfidentialitet kan erbjudas, även i fall som innebär personlig intervju. 

Personuppgifter, namn och igenkänningsfaktorer ska ej föras vidare från intervjutillfället och 

inte heller finnas beskrivet i studien. Denna studies författare har enligt detta noggrant hanterat 
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uppgifter enligt anonymitet och konfidentialitet. Informanterna fick till en början erbjudande 

om anonymitet i syfte att samtliga skulle känna sig trygga och ge verklighetsnära svar, vilket 

Bryman & Bell (2017) menar kan vara en konsekvens av anonymitet. Eftersom flera av 

informanterna valde att vara anonyma så ansåg studiens författare att anonymitet vara lämpligt 

genom hela studien, för att skapa en bättre röd tråd och ett helhetsintryck.  

3.5 Trovärdighet 

Bryman och Bell (2017) menar att det finns flera sätt att säkerställa en studies reliabilitet och 

validitet där de olika metodernas lämplighet kan variera i linje med vilken typ av studie som 

görs. Två grundläggande kriterier föreslås när en kvalitativ studie ska bedömas, att mäta 

trovärdighet och äkthet. Trovärdighet innefattar fyra underkriterier där den första är 

tillförlitlighet. Tillförlitlighet kan ökas genom dokumentation eller liknande från företaget som 

säkerställer att informationen som informanter gett stämmer överens med verkligheten 

(Bryman & Bell, 2017). För att uppnå detta har studiens författare tagit del av flera olika 

dokument från företagen samt deras hemsidor. Den andra delen bland undergrupperna är 

överförbarhet, vilket beskrivs av Bryman och Bell (2017) som ett mått på hur överförbara 

resultaten av studien är till en annan situation. Då kvalitativ forskning syftar till att se till den 

sociala verklighet som kontextuellt unik och strävar efter att studera ett djup snarare än en 

bredd, kan det bidra till svårighet att applicera studiens resultat ur ett annat perspektiv. Att 

sträva efter fylliga svar, vilket ovan beskrivet eftersöks av författarna till studien, i exempelvis 

en intervju kan verka positivt för överförbarheten av resultaten eftersom det sannolikt skapar 

en större förståelse av fenomenet. Det tredje kriteriet är pålitlighet, vilket syftar till att 

forskningen är utförd med ett granskande synsätt (Bryman & Bell, 2017). Studiens teoretiska 

referensram grundas bland annat i olika vetenskapliga studier samt vetenskaplig litteratur, 

vilket enligt Merriam (1994) bidrar till att studien blir mer validerbar. Denna studie har 

genomförts med ett kritiskt förhållningssätt. För att öka pålitligheten ytterligare har även 

studiens innehåll granskats av utomstående personer för att säkerställa kvaliteten och 

objektiviteten av innehållet. Det sista kriteriet är konfirmering som ska visa på att författaren 

har agerat i god tro vid de tillfällen dennes objektivitet i resultatet kan ifrågasättas. Att forskaren 

inte blivit påverkad av personliga värderingar eller kunskap ska för en läsare vara evident 

(Bryman & Bell, 2017). För att förhindra denna bristfällighet har återigen denna studie 

granskats och ifrågasatts av oberörda läsare.  
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3.6 Metodkritik  

Kritik till kvalitativ metod kan även ges med grund i komplexiteten som finns i att en forskare 

ska agera objektivt, det är inte ovanligt att resultaten i en kvalitativ studie är omedvetet 

påverkade av forskarens egen teori och uppfattning av vad som är rätt och fel (Bryman & Bell, 

2017; Denscombe, 2016). För att minska risken för detta har flera oberoende läsare granskat 

uppsatsen under arbetets gång. Ytterligare en kritisk aspekt mot kvalitativ metod är den 

tidsåtgång som krävs för analys av insamlad data. Vid en kvantitativ studie däremot kan 

vanligtvis ett datorprogram vara behjälpligt i denna process vilket generellt inte kan ske i lika 

stor utsträckning vid en kvalitativ studie. En stor bidragande faktor till detta problem är att en 

kvalitativ intervju oftast är byggd med en ostrukturerad grund än en strukturerad, vilket gör att 

resultatet behöver kodas innan ett datorprogram kan analysera det (Denscombe, 2016).  

 

Denna studie är en fallstudie där fem studerade organisationers urvalsprocess representerar 

varsitt fall. Med tanke på studiens omfattning kommer resultatet ej att vara generaliserbart. För 

att uppnå möjlighet till generalisering behöver respondenternas mängd till större grad 

representera den aktuella populationen. Alvehus (2013) menar att det kan vara nackdelen med 

fallstudie. 

 

Semistrukturerad intervjustudie har gjorts i undersökningen. Detta med utgångspunkt i Alvehus 

(2013) som menar att semistrukturerade intervjuer ger forskaren flexibilitet att se nya 

infallsvinklar och på så sätt lära och ändra små riktningar på intervjun under studiens gång. 

Möjlighet finns även att komplettera intervjun med ett telefonsamtal eller liknande. Vid 

forskning med enkätundersökning är denna flexibilitet sannolikt inte lika hög (Byman & Bell, 

2017), en enkät som är utskickad och ifylld kan vara svår att ändra. Har informanten 

exempelvis valt att vara anonym kan kompletterande uppgifter vara svåra att få tag på. En 

annan aspekt är att vid intervjustudie är risken för missförstånd oftast inte lika hög, detta kan 

delvis bero på informantens möjlighet att ställa en direkt motfråga men även kroppsspråk och 

liknande påverkan minskar denna osäkerhetsfaktor (Trost, 2010). Vid frågor som söker 

komplexa och innehållsrika svar skulle ett missförstånd kunna vara förödande. Studien har 

dock medvetenhet kring att objektiviteten under en personlig intervju kan ifrågasättas då 

intervjuarens personlighet och åsikt kan påverka informantens svar (Bryman & Bell, 2017).  
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Studiens intervjuer är baserade på informanter i de valda organisationerna med erfarenhet och 

position direkt kopplad till chefsrekrytering. Dessa har valts på grund av deras insyn i 

chefsrekryteringen och att de sannolikt besitter relevant kunskap inom området. Medvetenhet 

finns om att andra personers perspektiv kommer att uteslutas. Studien skulle kunnat baseras 

delvis på de rekryterades perspektiv. Dock skulle risken öka för att utesluta viktigt information, 

som exempelvis bakomliggande faktorer i processen, vilket den rekryterade personen 

möjligtvis inte är medveten om. Dessa faktorer skulle sannolikt kunna vara viktiga för studiens 

resultat. Prioritering lades därför på att intervjua de personer som har erfarenhet och kunskap 

kring hela deras rekryteringsprocess. Studien är även begränsad till organisationer etablerade i 

Sverige. Detta är en medveten begränsning, det skulle kosta mer än det skulle göra nytta för 

författarna till studien att ta sig mellan flera olika länder. Att begränsa sig till Sverige behöver 

inte ses som en nackdel utan är intressant för företag som befinner sig i Sverige eller vill 

etablera sig i Sverige.  

3.7 Källkritik 

Viss kritik kan riktas till denna studie då en del av de teoretiska källorna som ligger till grund 

för den teoretiska referensramen är något ålderdomliga. Det teoretiska begreppet 

chefsrekrytering som återfinns i den teoretiska referensramen kunde ha varit något trovärdigare 

och mer uppdaterad med nyare källor. Dock har de källor som fanns tillgängliga använts för att 

lägga en så bra grund som möjligt för ämnet, även om de källorna på vissa ställen kan anses 

något ålderdomliga. De databaser som till huvudsak använts är Worldcat och Google scholar. 

Utöver det är studien delvis uppbyggd av litteratur, där författarna är antingen forskare, 

professorer eller har liknande befattning inom litteraturens ämne. Detta för att upprätthålla god 

kvalité. Vidare är studiens teoretiska referensram grundad i vetenskapliga studier, dock är dessa 

artiklar i huvudsak utformade i en amerikansk kontext och studiens fall är samtliga aktuella på 

den svenska marknaden. Här skulle det kunna finnas vissa skillnader på hur marknaderna 

fungerar och medvetenhet finns angående det.  

3.8 Etiska reflektioner  

Inom företagsekonomisk forskning finns det flera etiska principer att förhålla sig till. Dessa är 

till exempel informationskravet vilket menar att forskaren måste informera berörda parter vad 

syftet med undersökningen är samt samtyckeskravet som menar att informanterna självmant 

deltar och inte är tvingade. Även etiska principer såsom att uppgift om person ska hanteras med 
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konfidentialitet samt att insamlad data endast används för forskningsändamålet (Bryman & 

Bell, 2017). Dessa etiska principer är uppmärksammade och studien har under arbetets gång 

följts. De som har blivit intervjuade har deltagit självmant. Studiens författare sände ut en 

förfrågan om delaktighet i studien (se bilaga 3) som sedan frivilligt besvarades av de som fann 

intresse i att delta. Innan intervjun har ägt rum har informanterna, som tidigare beskrivits, blivit 

informerade om studiens syfte samt deras rättigheter. Samtliga intervjuer har inletts (se bilaga 

2) efter godkännande på följande delar: Förklaring av vilka vi är, syftet med studien och av 

vilken anledning den utförs, förfrågan om att delta anonymt samt förfrågan om att spela in 

intervjun. Den insamlade data som studien tagit del av har hanterats konfidentiellt genom att 

endast användas i det för informanten beskrivna syftet. Endast studiens författare har haft och 

har tillgång till den insamlade empirin. 
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4 Empiri 

 
Denna del framställer insamlad data utifrån de informanter som deltagit i studien. Endast det 

intervjumaterial som är relevant för studien är det som framställs. Relevant information från 

delad dokumentation från företagen och fakta från deras hemsidor tas även upp.  

 

4.1 Företagspresentation: 

Anonymitet har erbjudits alla informanter och därför ges endast en kortare beskrivning av 

företagen. Detta för att läsaren ska få viss bakgrundsbeskrivning och kunna förstå 

sammanhanget i fortsatt läsning. Studien är inte gjord i ett granskande syfte och därför är mer 

information om varje organisatoriskt fall inte av någon vikt för läsaren. Av denna anledning, 

samt att de flesta av informanterna föredrog det, innefattar anonymitet samtliga svarande. 

Studien har även för avsikt att använda ett företag ur vardera kategori, lokal och global, som 

huvudföretag i analysen där de resterande företagen i vardera kategori kommer att användas 

för att stärka den analys som görs. De företag i respektive kategori där flest intervjuer gjorts är 

huvudföretag i studien. 
 

Global 1 (huvudföretag):  

Detta företag är det företaget som studien använder som huvudföretag, vi har haft möjlighet till 

intervju med tre olika personer från företaget. En informant arbetar som ansvarig över 

rekryteringen på lokal nivå, en arbetar som rekryteringsspecialist nationellt och den tredje 

informanten arbetar med utveckling av rekrytering internationellt. Genom dessa informanter 

på olika nivåer har vi fått en bred syn över företagets rekryteringsprocess. Företaget finns i 

ungefär 30 länder runt om i världen och har ca 150 000 anställda. De är verksamma inom 

produktion samt handelsbranschen. 

 

Global 2:  

Detta företag har vi fått möjlighet att intervjua två stycken anställda från, varav en arbetar som 

personaldirektör och en som HR-chef. Företaget finns i över 100 länder och territorium och har 

ungefär 200 000 anställda. De är verksamma inom konsultbranschen.  

 

Global 3: 
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På detta företag har vi intervjuat personaldirektören. Företaget finns i över 40 länder och har 

närmare 2500 anställda. De är verksamma inom produktions- och handelsbranschen. 

 

Lokal 1 (huvudföretag):  

Detta företag är det lokala företag som vi valt som huvudföretag i vår studie. Vi har fått 

möjlighet att intervjua två personer som är involverade i företagets chefsrekryteringar, varav 

en är företagets stabschef och en är personalansvarig. Företaget finns endast i en stad och har 

ungefär 30 anställda. De är verksamma inom banksektorn.  

 

Lokal 2:  

På detta företag har vi intervjuat den person som är involverad i företagets chefsrekryteringar 

och är anställd som personaladministratör. Även detta företag är lokalt och finns endast i en 

stad och har ungefär 100 anställda. De är verksamma inom fastighetsbranschen.  

4.2 Human Resources Management 

4.2.1 HRM-arbetet på MNF 

Global 1: Informanterna beskriver att företaget genom centralstyrda riktlinjer har tagit fram 

specifika verktyg som underlättar arbetet med rekrytering. De har en fastställd global 

rekryteringspolicy som innehåller 11 steg som ska följas i alla rekryteringsprocesser världen 

över. De har även listat ett antal ledaregenskaper som de värdesätter som de gärna ser att en 

sökande kandidat till en chefsposition ska inneha. Informanterna beskriver vidare att mycket i 

deras arbetsuppgifter grundas i företagets värderingar som är mångfald, inkludering och 

kompetens, vilket hemsidan bekräftar som företagets ledord. En del av deras arbete är att 

undersöka vad för egenskaper och kompetens som finns och vilka som saknas och som alltså 

behöver rekryteras in externt. Annars är de måna att även rekrytera internt inom företaget.  

 

Global 2: Personaldirektören beskriver att deras arbete med att hitta och attrahera kandidater 

börjar redan på universiteten, att rekrytera studenter direkt så att de sedan kan växa och göra 

karriär inom företaget. Många av de chefsrekryteringar de gör är alltså internt, men även 

externa processer förekommer menar HR-chefen. Även på detta företag är värderingar och 

kultur något väldigt omtalat som de båda informanterna beskriver “präglar allt de gör”.  
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“När vi besöker kunder har vi företags-hatten på oss, vi företräder företaget” - 

Personaldirektör global 2. 

 

På hemsidan står dock ingenting om deras värderingar eller några ledord att följa. Däremot 

framgår det i en arbetsannons för en chefstjänst som ligger på hemsidan, att de värdesätter att 

personer kan utvecklas och växa inom företaget vilken nivå i karriären de än är på. HR-chefen 

trycker under intervjun på de internationella möjligheterna företaget kan erbjuda och hur det 

attraherar kandidater samt att deras värderingar är det som håller ihop företaget. Vidare 

beskriver informanten att det finns centralt styrda riktlinjer men att det ändå finns viss möjlighet 

att påverka på lokal nivå.  

 

Global 3: Personaldirektören berättar om hur stort fokus de har på sin företagskultur och att 

detta är något som genomsyrar allt, som personaldirektör är denne involverad i alla HRM-

aktiviteter i företaget och har då ett stort ansvar och inflytande även vad det gäller värdering 

och kultur. Värderingarna och kulturen beskrev de som varmt mänsklig, strävan efter att våga 

prova, känna delaktighet och engagemang. Detta stämmer bra överens med vad deras hemsida 

visar och beskriver som styrker påståendet om en öppen och varm kultur där engagemang och 

delaktighet uppmuntras.    

 

På alla dessa tre globala företag har arbetet med HRM beskrivits som att locka och attrahera 

kandidater. De beskriver att de upplever globaliseringen till deras fördel genom att kunna 

erbjuda sökande kandidater utlandsmöjligheter och fler karriärvägar inom företaget.  

4.2.2 HRM-arbetet på SMF 

Lokal 1 och 2: Båda företagen beskriver att de utnyttjar konsekvenserna av att vara små till 

sina fördelar. Stabschef på lokal 1 och personaladministratör på lokal 2 pekar på att de gynnar 

de små och lokala och använder detta i både rekryteringar och andra arbetsuppgifter som HRM 

innefattar, som talent management och employer branding. 

 

Lokal 1: Det beskrivs tydligt på hemsidan vad företaget strävar mot och vad de arbetar för i 

samhället som bekräftar vad informanterna beskrivit i intervjuerna, en ideologisk organisation 

där du sannolikt behöver dela vissa av dessa åsikter och värderingar för att trivas. Dock var 

informanterna även tydliga med att de i många situationer såg svårighet i att attrahera de med 

rätt kompetens vilket gjorde att kompetens och andra egenskaper var lika viktig eller till och 
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med viktigare än värderingarna. De värderingar som informanterna beskriver och som står på 

hemsida är även mer riktad till vad organisationen gör, utåt, än till hur medarbetarnas kultur 

präglar deras arbetssituation och hur de är mot varandra inom organisationen. Hur de arbetar 

för ett mer rättvist samhälle exempelvis. Annars beskrev stabschefen att det finns en hög egen 

påverkan på hur HR-arbete går till på företaget, vidare menar informanten att det kan vara en 

brist då det ibland skulle vara enklare för den ansvarige att ha tydlig dokumentation och 

systematiska riktlinjer att följa.  

 

”Nackdelar är väl att processen inte är likadan varje gång på gott och ont, att en sak 

kanske är jättebra så dokumenterar jag inte det lika bra och så glöms det bort nästa gång 

eller att det blir mycket som blir gjort på känsla eftersom jag är så pass ensam i det jag 

gör.” – Stabschef lokal 1.  

4.3 Den önskvärda chefsprofilen 

4.3.1 Chefsprofilen på MNF 

Global 1: Informanten som är rekrytering- och utvecklingsansvarig internationellt beskriver en 

bra chef på sitt företag i tre ord, kunskap, kapacitet och motivation som hen menar är viktiga 

och centrala egenskaper för en ledare här. Samtidigt som passion för människor, en person som 

når ut till människor behövs kombinerat med ett driv att utveckla affärer är viktigt.  

 

Den nationella rekryteringsspecialisten på global 1 beskriver att en bra chef på detta företag 

delar värderingarna, har en förmåga att hantera komplexa situationer och organisationer, har 

erfarenhet av att driva affärer, arbeta globalt och samtidigt få så många med sig som möjligt på 

tåget.  

 

HR-ansvarig lokalt för global 1 menar att en chef behöver ha en god balans mellan affärer och 

människor samt drivas av att utveckla människor.  

 

“Det är chefernas ansvar att utveckla och driva människorna och få folk att må bra på 

företaget och få dem att växa, här finns en grundtro att växer vi människor så växer 

företaget” - HR-ansvarig på global 1 
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Vidare menar informanten att ett situationsanpassat ledarskap är en bra grund i denna 

organisation, där personen i fråga har förmåga att ta fram den stil som behövs i en given 

situation. Men även en person som ser möjligheter, är ödmjuk och kan läsa av andra människor.  

 

Vi har även fått ta del av global 1 ledarskapskriterier som är satta på global nivå, vilka är: 

- Att leda och utveckla människor 

- Inspirera och tydliggöra 

- Skapa tillsammans 

- Hitta bättre vägar 

- Möjliggöra en förändring 

- Utveckla businessen och leverera resultat 

 

Global 2: Personaldirektören beskriver att en chef på deras företag dels behöver en stark 

fackkompetens, men även förmågan att arbeta i globala team. Knappast någon på detta företag 

arbetar på enbart en marknad längre så engelska krävs men även förmåga att förstå, respektera 

och samarbeta med personer från olika kulturer. Samtidigt som chefen behöver anpassa sig till 

olika länders kulturer behöver denna även hålla hårt i deras företagskultur. Företagskulturen 

ska vara starkare än landets kultur och på så sätt se till att personalen förenas med varandra vart 

än i världen de befinner sig. Vidare berättar informanten att kulturen har så stor betydelse 

eftersom hela erbjudandet till marknaden vilar på individer som interagerar med andra 

individer och då behöver det finnas en stark grund som säkerställer kvalitet och bemötande. 

HR-chefen ger också en bild av att värderingarna hos chefen är viktigt samtidigt som denne 

pratar om att chefen ska vara en mänsklig ledare som främjar utveckling hos medarbetarna. 

Vidare förklarar personaldirektören att det blir extra viktigt att den ledare eller chef som 

rekryteras in i företaget delar värderingarna, det är ju den blivande chefen som ska stå längst 

fram och även vara ett föredöme för sitt team. Vidare beskriver informanten att detta är en 

anledning till varför de rekryterar mycket internt, värderingarna ska delas och efterlevas av 

kandidaten. Så mycket som 9/10 chefer som de rekryterar kommer internt från företaget.  

 

Global 3: Personaldirektören beskriver att en chef ska passa in i företagets värderingar och 

kultur och ska passa ihop till det team denna ska jobba i. Denne ska fungera som ett föredöme, 

inneha en känsla för sociala sammanhang och hur grupper mår och självklart även vara duktig 

inom sina fackkompetenser. Personaldirektören menar att det mänskliga är väldigt viktigt, att 

människor blir sedda och hörda, att alla medarbetare mår bra på vår arbetsplats och chefen ska 
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ha förmågan att se om det inte står rätt till och även kunna handla i de situationer som kan 

uppstå. 

4.3.2 Chefsprofilen på SMF 

Lokal 1: Stabschefen beskriver att en bra chef på detta företag är lyhörd, kommunikativ och 

kan lyssna in situationer. Denne ska ha förmågan att vara hård och sätta ner foten där det behövs 

för att inte bli “överkörd” och kunna ta beslut men samtidigt inte ta förhastade beslut. Vidare 

beskriver informanten att övergripande styre med mindre fokus på detaljer kan bidra till högre 

förtroende hos de anställda. Personalansvarig på lokal 1 menar att en bra chef låter sin personal 

göra det som de är bäst på, hen fokuserar på styrkor istället för svagheter. Vidare utvecklar 

informanten att hen förespråkar frihet under ansvar där chefen inte detaljstyr sin personal. 

Chefen behöver även ha en viss social förmåga, förmåga att leda andra människor och våga 

tala inför människor. Informanten menar även att det är viktigt chefen tar för sig och visar vem 

som är bestämmer.  

 

Lokal 2: Personaladministratören beskriver att alla chefer på deras företag har personalansvar, 

där egenskaper som att kunna ta hand om och sporra en grupp medarbetare är väldigt viktigt i 

chefskapet. Vidare menar informanten att de kompetenser som krävs på den avdelning där 

individen kommer att vara aktuell är viktigt, men att kunna bygga ett team och ta fram de bästa 

ur medarbetarna är även det en väldigt viktig del. Chefen behöver förstå sin roll i företaget och 

företagets roll i samhället. 

4.4 Chefsrekrytering med fokus på urval 

Alla företag i studien utom global 3 har i grunden en i förhållande till varandra lika 

rekryteringsprocess. Ett behov uppstår i företaget, behovet analyseras, teamen som tillhör den 

vakanta tjänsten analyseras och en kompetens/kravprofil upprättas. När det är gjort börjar 

annonseringen där företagen använder i stort sett samma kanaler, sociala medier, Linkedin, 

intranät samt arbetsförmedling men de lokala tillägger båda två att de även använder den lokala 

pressen. När ansökningarna börjar komma in börjar även selekteringen, som görs genom att 

ansökningarna matchas med kompetensprofilen som upprättats i början. Någonstans mellan 5-

15 personer får sedan komma på en första intervju där det viktiga är att få en känsla för 

varandra, beskriva företaget och tjänsten samt föra ett samtal med den sökande kandidaten. 

Efter denna intervju vittnar alla informanter om att de som fortfarande bäst matchar profilen 
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får göra tester, alltid personlighet/egenskapstester men ibland även logiska tester, exempelvis 

beroende på vilken avdelning tjänsten tillhör, alltså vad kravprofilen söker för kompetenser 

och egenskaper. När testet är gjort återkopplas svaren till kandidaterna, antingen separat eller 

under en andra intervju. Intervju två beskriver de flesta informanter som mer 

kompetensbaserad, en djupdykning i hur personen fungerar i olika situationer.  

 

Intervju två skiljer sig dock lite åt, där de lokala företagen samt global 1 beskriver tillfället som 

”farfar/farmor-intervju” där de menar att en högre chef eller en person med lång erfarenhet 

inom företaget medverkar under intervjun. Detta gör även global 2 men hos dem är detta den 

tredje intervjun. Att använda farfar/farmor beskrivs av företagen syfta till att utreda huruvida 

värderingar och kulturer stämmer överens med kandidaten alltså att denne högre chef ska få en 

känsla för hur personen kommer att passa in i företaget. Hos global 2 är det andra mötet med 

kandidaten upplagt som ett arbetsprov, ofta en caselösning eller någon form av workshop som 

gör att de får se hur affärsmässig personen är och hur den hanterar olika händelser och 

situationer.  

 

“I en workshop med caselösning går det inte att gömma sig” - personaldirektör global 

2.  

 

Vad de alla har gemensamt är att de efter den andra eller tredje intervjun även tar kontakt med 

referenser, som är en viktig del i selekteringen menar alla informanter. Referenserna kan 

komplettera rekryterarens bild av kandidaten och antingen bekräfta eller dementera en 

uppfattning. Alla informanter är tydliga med att både testerna och referenserna används i 

kompletterande syfte och blir inte ansedda som en sanning. När detta är gjort fattas ett beslut 

om vem som ska anställas och ett erbjudande ges till kandidaten, vidare tar de kontakt med 

resterande kandidater som varit involverade i processen. Samtliga företag beskriver att alla 

arbetsannonser går ut internt och de allra flesta även externt. De lokala företagen beskriver 

dock att den interna processen kan vara svår att utforma med samma förutsättningar som den 

externa. En anledning till det menar dem är att de ofta redan har en utvecklad relation till 

varandra.  

 

Global 3 använder sig av en extern part i sin chefsrekrytering, för att söka upp, ha första intervju 

och selektera kandidaterna till och med den andra intervjun som de utför själva. Utifrån deras 

dokumenterade rekryteringsprocess och vad informanten berättade så är deras process ändå till 
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grunden identisk med de resterande företagens. Global 3 använder sig, likt global 2, av 

caselösning i de fall de känner att de behöver en extra djupdykning av personen. 

Rekryteringsspecialist på global 1 beskrev att den utvecklingspotential hen såg i deras 

standardiserade rekryteringsprocess var att mer självklart använda sig av caselösning. 

Informanten ansåg att detta var ett bra sätt att se hur kandidaten agerar i verkliga scenarion.  

 

Alla informanter på global 1 beskriver att de utgår i hela processen från en rekryteringspolicy 

som finns upprättad globalt på företaget.  

 

Personaldirektör på global 2 berättar även för oss att vid chefspositioner är marknaden av 

kandidater relativt liten så de som arbetar med rekryteringen har bra kunskap om vilka företag 

de intressanta kandidaterna arbetar på idag och vad de tidigare har drivit för projekt osv. 

 

Företagen i studien har alla gemensamt att de främst använder tester som visar personlighet, 

egenskaper och beteenden i olika situationer. Informanterna berättar att även logiska tester kan 

bli aktuellt men att det främst gäller specifika tjänster, exempelvis till IT-avdelningen. Vi bad 

alla informanter om att få namnen på testerna och har i efterhand sökt upp och bekräftat 

användningsområdet för dem.  

4.5 Övergripande beskrivning av chefsrekryteringsprocesserna 

Rekryteringsprocessen börjar med att utforma en kravprofil och annonsera ut tjänsten, som 

tidigare nämnts. Efter det börjar en selektering av ett urval inför den första personliga intervjun. 

Samtliga företag utför detta likadant utom global 1 som beskriver att det första urvalet de gör 

leder till en telefonintervju, som syftar mycket till att utvärdera hygienfaktorer såsom lön, 

arbetsplats osv. Resultatet av telefonintervjun leder sedan till ett urval som går vidare till en 

första personlig intervju. Den första personliga intervjun är till för att skapa en bild av 

kandidaten men även presentera företaget för denna. Lokal 1 beskriver att den första intervjun 

ska flyta som ett samtal där både kandidat och rekryterare får chansen att vara avslappnade. 

Efter den första intervjun gör alla företag någon typ av test, vilka tester de använder är lite olika 

men alla fem företag har gemensamt att de i huvudsak använder sig av personlighetstester. 

Dock säger alla att de ibland även använder sig av logiska tester beroende på vilken avdelning 

och tjänst det gäller. Testet utvärderas och selekteringen till den andra intervjun görs, den andra 

intervjun har genomgående beskrivits som mer kompetensbaserad, och hos de lokala företagen 
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och även global 3 har även farmor/farfar dvs. kandidatens kommande chef ofta deltagit i den 

andra intervjun. Även hos  global 1 och global 2 är farmor/farfar-intervju en del av processen 

men används inte innan det enbart är en eller två kandidater kvar. I samband med att 

kandidaterna utvärderas efter den andra intervjun görs hos alla givna företag även 

referenstagning för att bekräfta eller dementera bilden av kandidaterna ytterligare. Efter den 

andra intervjun och referenstagningen beskriver lokal 1 att ett beslut fattas om vem som ska 

anställas, är det fortfarande osäkert kan kandidaterna ringas upp för vidare frågor. Hos både 

lokalt 2 och global 3 var ett mer avslappnat tillfälle med Vd:n ett alternativ för att få en klarare 

bild av de sista kandidaterna, exempelvis en lunch. Finns osäkerhet kvar ändå fanns lite olika 

tillvägagångssätt för att fortsätta diskutera med de som är involverade i rekryteringen, global 1 

beskrev att de kunde göra en lista med fördelar och nackdelar och matcha med kravprofilen. 

Vidare beskrev lokal 1 att de som var involverade i rekryteringen satte sig ned tillsammans och 

skrev namnet som de ansåg mest lämplig utifrån kravprofilen på en lapp för att sedan se vilken 

kandidat som flesta ansåg passade. Vad alla företag var tydliga med var att hela tiden ha med 

kravprofilen i bakhuvudet och inte glömma bort de grundläggande kraven.  

4.6 Sammanfattning av empiri 

Värderingarna är av större betydelse i de globala företagen. De menar att det är en del av 

erbjudandet de ger i samband med att attrahera, locka och behålla kandidater. De lokala 

företagen i studien vittnar om en svårighet i att just attrahera och att de inte har möjlighet att 

välja bort en bra kandidat för att den inte delar värderingar helt. Vidare har de globala företagen 

ofta systematiska och centralt bestämda riktlinjer att följa i sina arbetsprocesser inklusive 

rekryteringsprocessen. De lokala företagen beskriver att de har en stor flexibilitet och kan själva 

påverka processerna utifrån deras egen erfarenhet och kunskap. Fortsättningsvis menar de 

globala företagen att individen behöver hantera komplexa situationer, många olika kulturer och 

utveckla affärer och människor på samma gång. De lokala beskriver att en chef behöver kunna 

säga ifrån, kunna stå upp för sig själv och inte bli överkörd av andra anställda. På frågan ”Vad 

utmärker en bra chef för dig där du jobbar nu?” är det dock samma egenskaper som beskrivs, 

en chef bör vara lyhörd, människointresserad, kommunikativ och motiverande. Samtliga 

företag i studien har en liknande urvalsprocess i sin chefsrekrytering som från grunden är 

uppbyggd på samma sätt.   
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5 Analys 

Detta kapitel avser att visa hur den teoretiska referensramen kan sättas i förhållande till det 

empiriska material som samlats in för att kunna besvara problemformuleringen. Med 

anledning att fördjupa bilden av hur en urvalsprocess går till, kan utvecklas och effektiviseras 

i de medverkande företagen med bakgrund i den teoretiska referensramen. I slutet av avsnittet 

kommer empirin att analyseras med hjälp av den psykometriska samt den sociala ansatsen.  

 

5.1 Globaliseringens påverkan på Human Resources Management 

När studiens författare under intervjuerna söker svar på hur företagen har lagt upp 

arbetsprocesserna i chefsrekryteringen är svaren otroligt lika. Samtliga företag har till grunden 

samma rekryteringsprocess. Det företag som utmärker sig är global 1 och global 2 som får 

riktlinjer från central nivå om hur processen ska se ut. I global 1 kan de anställda på lokal nivå 

inte påverka processen speciellt mycket utan den ska utgå från de 11 steg som finns i deras 

rekryteringspolicy, vilket de berättar att de är nöjda med. Global 1 utvecklar att anledningen 

till en konceptbestämd rekryteringsprocess är att det ska vara lika för alla, vare sig en individ 

söker arbete i USA eller i Sverige. De menar att det stärker deras varumärke samt de 

gemensamma värderingar som de vill framhäva. Att det skulle bidra till ett starkt varumärke 

stärker även vad Sparrow (2007) menar som beskriver att utveckling av internationellt mönster 

kan skapa en känsla av gemenskap hos de anställda som bidrar till konkurrensfördel. I global 

2 däremot beskriver de att de centrala riktlinjerna ska fungera som stöd med spelrum att anpassa 

processen lokalt i Sverige. Langley (2013) beskriver att det kan finnas stor fördel med att arbeta 

på detta sätt, fasta processer med rörliga element som är anpassningsbara för situation och 

marknad. 

  

Hur kan det komma sig att de lokala företagen i studien har så liknande process som dessa 

gigantiska globala företag? Detta är intressant då båda de lokala företagen beskrev att de inte 

blir påverkade av globaliseringen i sin rekryteringsprocess, ändå ser den likadan ut som hos de 

multinationella. Globaliseringen innefattar informationsspridning och möjligheten till att dela 

erfarenheter världen över vilket skulle kunna vara en bidragande faktor till likheterna. Att 

företagen i denna studie skulle vara oberoende av varandra och kunna använda sig av helt olika 

metoder beroende på deras geografiska täckning får inget stöd. Chung et al. (2014) och 
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Peltokorpi och Froese (2016) menar att det har skapats en hybrid av lokala och globala 

arbetssätt som lagt grunden för en global praxis, vilket vår empiri stärker. Standardiseringar 

som framför allt finns i global 1 är viktiga för att kunna kontrollera och kvalitetssäkra 

rekryteringsprocessen. Informanterna på global 1 menar dock att det kan finnas behov av att 

anpassa processen till de länder där de har kontor, varuhus eller dotterbolag. De globala 

företagen i denna studie har vittnat om att en kombination mellan centralt standardiserade 

processer och lokala förutsättningar krävs för att bli framgångsrika internationellt. Denna 

praxis har uppstått på grund av att den lokala påverkan inte alltid ligger i linje med den 

internationella. Den globala påverkan är de standardiseringar och effektiviseringar som 

kommer från centrala positioner i företaget. Ett företag som exempelvis har en färdig 

rekryteringspolicy för hela världen menar Peltokorpi och Froese (2016) kan möta problem på 

lokal nivå. Det kan vara kulturer där koncernens eftersträvade ledarskap inte har någon tillit, 

eller där vissa steg i HRM-arbetet inte tillåts eller uppskattas. Denna påverkan har då bidragit 

till att skapa en global praxis, en så kallad hybrid inom HRM-arbetet. Det skulle kunna förklara 

varför företagen i vår studie arbetar så likt varandra trots olika storlek och geografisk placering. 

 

De lokala och globala företagen i studien liknar varandra i vilka processer de använder, vilket 

skulle kunna stärka Spence och Hamzaoui Essoussi (2010). De menar att lokala mindre företag 

börjar använda och likna de större organisationerna i vilka strategier de utgår från, för att på så 

vis skapa konkurrenskraft på marknaden. Konkurrensen ökar i takt med att världen 

internationaliseras menar samtliga informanter i studien. Sökande kandidater från hela världen 

tävlar om de bästa tjänsterna. Samtliga informanter i de globala företagen i studien beskriver 

att de ser denna utveckling som positiv. De har fått fler kandidater att välja mellan och har på 

så vis möjlighet att söka och anställa just de specifika kompetenserna som behövs. Människor 

har, enligt informanterna, blivit benägna att flytta till nya länder eller städer och blivit mer 

öppna för olika arbetsmöjligheter vilket även stärker vad Tarique och Schuler (2010) menar, 

de pekar på att många flyttar och söker arbeten i olika delar av världen som en konsekvens av 

globaliseringen.  

 

En konsekvens av den ökande konkurrensen enligt Farndale et al. (2010) är att företag runt om 

i världen behöver arbeta mer med att attrahera och behålla sin personal. Ett ökat behov av att 

arbeta med Global talent management. Informanterna i samtliga företag beskriver att deras 

organisationer vilar på en stark värderingsgrund som är deras möjlighet att locka och skapa 

mervärde för sin personal. De globala företagen beskriver även att de ser fördelar i att de kan 
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erbjuda utvecklingsmöjligheter inom företaget både vad det gäller positioner men även 

internationella erfarenheter. Detta kan göra dem till attraktiva arbetsgivare. De lokala företagen 

är inte lika positiva till denna utveckling av globaliseringen. Trots att de arbetar med sina 

värderingsgrunder uppfattar de att det blir svårare att erbjuda kandidaterna vad de söker. Att 

globaliseringen har skapat utmaningar och konkurrens menar även Spence och Hamzaoui 

Essoussi (2010) som beskriver att SMF idag behöver hitta möjligheter som gör att de sticker ut 

i mängden och blir synliga trots den internationella marknad som finns.  

 

Båda de lokala företagen beskriver sina värderingsgrunder som att de värnar om de små, värnar 

om staden de bor i och de människor som lever där. Dessa värderingar är enligt informanterna 

det som bidrar till trivsel och känslan av värdefullt arbete. Det är även dessa värderingar de 

använder i arbetet med att attrahera nya kandidater. I sökandet efter specifika kompetenser 

finns dock viss svårighet i att ge samma erbjudande till kandidaterna som de globala företagen 

och i dessa situationer tappar de ofta kompetens. De lokala företagen utvecklar med att beskriva 

problemet att människor är mer benägna att pendla långt till sin arbetsplats. Informanterna, 

framför allt i lokal 1, beskriver att dessa långväga sökande sällan blir långvarig inom företaget. 

Problem uppstår i situationer när dessa sökande har tagit fokus från andra lokala sökande som 

förmodligen skulle ha trivts bättre. Som en summering menar de lokala företagen att de inte 

har samma erbjudande till kandidaterna som de större företagen. På grund av det tappar de stor 

mängd kompetens som de är i behov av. Det erbjudande som de har räcker inte längre, vilket 

de tror kan bero på att individer kan söka fler arbeten runt om i världen och sköta mycket av 

arbetet hemifrån. Informanterna beskriver att många kandidater även har blivit mer mobila och 

öppna för att flytta dit erbjudandet finns vilket stärker Tarique och Schuler (2010).  

 

Men behöver den globala påverkan endast vara negativ för de lokala företagen? Informanterna 

har beskrivit att de i samband med globaliseringen drar nytta av att de är små och lokala 

eftersom vissa personer värdesätter det. De har inga stora löner att erbjuda men deras 

värderingar grundas i att gynna de små aktörerna, städerna de bor i och samhället runt omkring. 

De använder just dessa värderingar i sitt arbete med att attrahera kandidater som lever för det 

lilla och för att gynna sina hemstäder. Dessa kandidater söker inte, enligt informanterna, efter 

höga löner och möjlighet till internationell karriär. De lokala företagen ser alltså vilka fördelar 

de har av att vara just små och lokala och ser inte bara de negativa aspekterna.   
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Studiens författare har identifierat ännu en orsak som påverkar rekryteringsprocessen och 

HRM-arbetet i sin helhet, vad för kompetens som företagen besitter. Bacon och Hoque (2005) 

menar att mindre företag ofta har en svagare hantering av HRM-arbetet än stora företag. Det 

beror sannolikt på att de globala organisationerna har både bredare och mer specialiserad 

kompetens inom HRM än de lokala. Detta kan stödja Carson och Gilmore (2000), eftersom 

SMF har färre anställda behöver de satsa mer på att anställa ett mindre antal generalister snarare 

än många specialister. Denna studie stärker den tidigare forskningen eftersom informanterna 

på de lokala företagen arbetar i breda roller som personalansvariga samt stabschef. 

Informanterna hos de lokala har vidare beskrivit för oss att de arbetar med alla personalfrågor 

såsom chefsrekrytering, rekrytering, löner, sjukfrånvaro, chefsstöd med mera. Global 3 i 

studien stärker dock inte den tidigare forskningen kring detta, informanten berättar att hen 

arbetar i en generell roll och ansvarar över samtliga personalfrågor. Trots att det är ett globalt 

företag har de inte någon anställd med specialistkompetens inom chefsrekrytering. 

 

De individer som intervjuats på de globala företagen har varit HR-ansvariga på lokal nivå samt 

specialister inom talent management, rekrytering och chefsrekrytering på både nationell men 

även internationell nivå. Detta vittnar om att de globala företagen har möjlighet att både ha 

generalister men även specialister. Global 1 och global 2 är även de företag som får riktlinjer 

från central nivå, rekryteringsspecialisten på internationell nivå beskrev att hen är en av dem 

som skapar dessa policys och kontrollerar att alla lokala HR-ansvariga arbetar på samma sätt 

med chefsrekrytering. Detta arbetssätt menar Mahmood (2015) är vanligt hos globala företag, 

att huvudkontoret upprättar standardiseringar som resterande medarbetare i företaget ska följa. 

Global 1 beskriver dock att de är noga med att om nya bättre metoder kommer så ändrar och 

modifierar de sin nuvarande standardiseringar vilket tyder på att de i alla fall på central nivå är 

anpassningsbara. Global 1 och 2 menar att fördelen med att ha specialister på nationell och 

internationell nivå är att de som arbetar med HR och rekrytering på lokal nivå alltid har någon 

att vända sig till i frågor som uppstår. På de lokala företagen beskriver informanterna att de är 

ganska ensamma om att ha kunskap inom området, vilket bidrar till missförstånd och svårighet 

till givande diskussioner med andra anställda.  

 

En hög grundkompetens på företaget är en förutsättning för att de anställda ska kunna arbeta 

effektivt i mer flexibla arbetsmönster (Bacon & Hoque, 2005; Vinten, 1998). Något som 

informanterna hos de lokala företagen i studien menar saknas, speciellt i lokal 1. De beskrev 

att bristande kompetens eller bristande kommunikation kan bidra till att 
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chefsrekryteringsprocessen görs på olika sätt och att de människor som är involverade i 

processerna inte har grundkompetens om hur exempelvis en viss typ av intervju går till. Hade 

kompetensen funnits på ett mer utbrett plan i företaget hade sannolikt missförstånd undvikits i 

högre grad och kunskapen kunde spridas mer naturligt i det vardagliga arbetet.  

5.2 Den önskvärda chefsprofilen 

Tidigare forskning skiljer mellan hur en chef bör vara beroende på om företaget är globalt eller 

lokalt. Författare som Cappellen och Janssens (2008) samt Harris och Moran (1996)  diskuterar 

den “globala chefen”, de menar att denne chef bör besitta vissa specifika typer av egenskaper. 

Exempel på dessa egenskaper kan vara att förstå globala sammanhang med stort fokus på 

kulturella skillnader, hitta balans mellan kraven på integration och nationell respons samt 

inneha viss kompetens. Langley (2013) drar det så långt som att hela den globala 

organisationen behöver en klar förståelse för kulturella skillnader och arbetssätt. De globala 

företagen i denna studie förmedlar en ojämn bild hur viktigt det är med en chef som har detta 

globala synsätt. Detta då vissa av de globala informanterna belyser den “globala chefen” medan 

andra inte nämnvärt pratar om det. Informanten som arbetar på nationell nivå i global 1 nämnde 

vikten av att kunna arbeta i globala organisationer, hantera komplexa situationer och hantera 

många olika intressenter. Medan resterande informanter från samma företag på lokal nivå samt 

internationell nivå inte direkt nämnde något om den “globala chefen”. De är mer fokuserade 

på chefens ledarskap, att chefen ska drivas av att utveckla medarbetarna och affärerna samtidigt 

och ha så kallat människo-fokus där coachning och stöttning är viktigt. Personaldirektören på 

global 2 nämner den “globala chefen” och utvecklar med att deras företag inte är isolerat bara 

till Sverige och att en chef därför behöver hantera olika kulturer. HR-chefen från samma företag 

beskriver däremot vikten av att chefen ska vara en bra förebild som främjar utveckling hos 

medarbetarna. På global 3 menar hen att chefernas värderingar och anpassningsförmåga är 

viktiga för att uppnå trivsel i företaget. Chefen behöver vara kommunikativ och inneha ett 

enligt dem “gott ledarskap”.  

 

De lokala företagen menar att chefen behöver vara tydlig i sitt ledarskap. Lokal 1 menar att 

chefen ska vara lyhörd, kommunikativ och att våga sätta ner foten samt ha förmåga och mod 

att ta viktiga beslut. Detta menar även Carson och Gilmore (2000) som säger att chefer behöver 

besitta färdigheter i ledningsförmåga i sin beslutsfattaroll i SMF. Carson och Gilmore (2000) 

menar vidare att det finns en rad med olika önskvärda kompetenser en chef bör besitta vilket 
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informanterna i denna studie också vittnar om. Dessa kompetenser är inte direkt kopplade till 

om ett företag är globalt eller lokalt utan är en mer generell önskan på egenskaper och 

kompetenser som är viktigt för företaget oberoende av geografisk position eller storlek. De 

varierande svaren hos de globala företagen i vad de värdesätter hos en chef skulle kunna bero 

på den hybrid som Chung et al. (2014)  och Peltokorpi och Froese (2016) menar skapats mellan 

globala och lokala förhållanden, som tidigare nämnts. Det finns en möjlighet att individerna i 

studien blir påverkade av denna hybrid. En person kan uppfatta det globala perspektivet som 

viktigare medan en annan ser de lokala aspekterna mer och utifrån det söker de vilken typ av 

chef företaget behöver.  

 

Vad som ytterligare kan antas påverka vilka egenskaper företagen värdesätter hos en chef kan 

vara legitimitetsprincipen. Enligt denna princip påverkas den legitimitet som exempelvis ett 

företag har av olika saker (Meyer & Rowan, 1977). Av dessa kan exempelvis ledarskap vara 

en legitimitetsfaktor. Just nu är ett ledarskap som påverkar människors delaktighet och 

motivation trendigt. En chef ska leda människor med engagemang och motivera människor att 

vilja arbeta tillsammans mot företagets mål. Av denna anledning kan det anses rimligt att 

samtliga företag söker efter ungefär samma chefsegenskaper.  

5.3 Chefsrekrytering med fokus på urval 

5.3.1 Urvalsverktyg: 

Det finns enligt studiens empiri flera olika urvalsverktyg ett företag kan använda sig av 

oberoende storlek. Dock använder de ändå samma eller liknande verktyg. De verktyg alla 

företagen använde sig av i sin chefsrekrytering är annonsering, personlighetstester, intervjuer 

och referenstagning. Alla företagen menade att deras rekryteringsprocess i grunden alltid ser 

likadan ut men i vissa rekryteringar kan tester uteslutas och ledarskapsförmågor utvärderas inte 

på samma sätt som i en chefsrekrytering. Alla företag har gemensamt pekat på vikten av ett bra 

ledarskap hos chefen som anställs och att chefsrekryteringsprocessen till stor del handlar om 

att utvärdera det. I början av processen ser det dock lika ut, ett behov uppstår och en kravprofil 

utförs för att kunna komma fram till vad för sorts kompetens som behövs till platsen. Detta är 

enligt Lindelöw Danielsson (2003) och Pamenter (1999) en viktig del av förarbetet i en 

rekrytering. Flera informanter i studien beskriver att förarbetet till en rekryteringsprocess är det 

som lägger grunden för hur bra utfallet blir.  
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Två av de multinationella företagen i studien utmärker sig i att ha centralstyrda riktlinjer från 

huvudkontoret. Global 1 beskriver att det finns en global standardisering i hur de rekryterar 

och att rekryteringsprocessen är lik vart än i världen. Studien fick ta del av deras centrala 

rekryteringspolicy som de utgår ifrån. Denna innehåller tydliga steg i rekryteringsprocessen 

och viktiga egenskaper som önskas hos de som anställs. De menar att när processen fungerar 

lika överallt kan de lättare säkerställa kvaliteten och kontrollera arbetet från central nivå. Detta 

arbetssätt stärker dock inte vad Chung et al. (2014) menar, de beskriver att om det enbart finns 

en central global styrning kommer detta missgynna rekryteringsprocessen då de lokala 

skillnaderna är lika väsentliga att förhålla sig till. 

 

Den HR-ansvariga som arbetar på lokal nivå i global 1 beskriver att det finns begränsat 

utrymme i processen för hen att påverka. Mahmood (2015) menar att alla globala företag blir 

direkt eller indirekt påverkade av huvudkontoret. Det är allt vanligare att företag följer 

standardiserade arbetsspecifikationer uppifrån. Om detta tillvägagångssätt är mest givande är 

svårt att ta reda på. Enligt Vinten (1998) kan det finnas fördelar med flexibla arbetsmönster 

och en hög egen påverkan. Den HR-ansvariga på lokal nivå i global 1 utvecklar vidare att deras 

standardiserade rekryteringsprocess fungerar bra. Dock säger hen att de “inte lägger så stor 

vikt” vid processen så länge den fungerar bra, vilket de i dagsläget tycker att den gör. I vidare 

diskussion kring detta skulle det kunna vara så att informanten var beredd att lägga mer energi 

och uppmärksamhet på processen om denne hade mer möjlighet att påverka och flexibilitet att 

utforma processen vilket Vinten (1998) förespråkar är fördelarna med flexibla arbetsmönster.  

 

Bacon och Hoque (2005) beskriver att problemet med för mycket flexibilitet är risken för 

bristande kompetens som kan vara en svaghet hos mindre företag. På lokal 1 beskrev 

informanten att processen på grund av deras stora frihet kan brista i vissa situationer, 

exempelvis att de hoppar över något steg i processen såsom en andra intervju. Vidare menade 

de även att dokumentationen brast och saker som gått bra eller mindre bra i tidigare 

rekryteringsprocesser glömdes bort till nästa gång vilket även det skulle kunna vara en följd av 

att processen inte är systematisk. I en undersökning gjord av Mahmood (2015) problematiseras 

att en rekryteringsprocess som inte tar hänsyn till kontroll och systematik kan brista i 

effektivitet, dock behöver denna systematik vara anpassad till det aktuella samhället för att gott 

resultat ska uppnås.  

 



46 
 

Global 3 påstår att de inte besitter den kompetens och förutsättningar att själva göra sina 

chefsrekryteringar utan har gjort bedömningen att de behöver extern hjälp. Informanten önskar 

dock att de kunde avsätta mer tid och utföra rekryteringarna själva utan externa parter. 

Informanten menar att chefsrekryteringar inte är speciellt vanligt förekommande och utvecklar 

att den tillgång till nätverk som behövs vid dessa rekryteringar saknas inom företaget. 

Peltokorpi och Froese (2016) menar att det kan vara bra med extern part och att vissa globala 

företag tenderar till att använda externa enheter mer för att diversifiera sina rekryteringskällor. 

Schuler et al. (2011) menar vidare att vissa MNF kan ha svårighet att hitta och attrahera 

värdlandets talanger och behöver på grund av det använda sig av flera rekryteringsstrategier.  

 

Alla globala företag i studien har i vissa chefsrekryteringsprocesser använt sig av caselösning. 

Personaldirektören på global 2 menar att caselösning kan visa mer av en kandidat än vad du 

kan se i en intervju. Det blir som ett djupdyk i personens affärsmässiga kompetens och kunskap 

inom det aktuella området. De lokala företagen använde sig sällan av caselösning trots att 

Schmidt och Hunter (1998) menar att det enligt den psykometriska ansatsen är den mest valida 

urvalsmetoden. Varför visar de olika företagen på skillnad i tillvägagångsätt här när de annars 

har en så lik rekryteringsprocess? En möjlig förklaring kan vara som Bacon och Hoque (2005) 

beskriver att de lokala företagen ofta har mindre resurser och kompetens tillgänglig för sin 

chefsrekrytering och att globala företag utvecklas snabbare. Informanterna på de lokala 

företagen i vår studie vittnar om att rekryteringsprocessen är begränsad av en budget vilket 

skulle kunna betyda att det är företagets resurser som styr. Doherty och Norton (2013) menar 

även dem att SMF ofta har mindre resurser att lägga på rekryteringsprocessen vilket påverkar 

dess innehåll.  

5.3.2 Globaliseringens påverkan på chefsrekrytering: 

I intervjun med de globala företagen ansåg de att globaliseringens påverkan är positiv för dem. 

De ser fördelar som ny kompetens, vidare kandidatpool, mångfald och utlandsmöjligheter. De 

globala företagen beskrev att de kan erbjuda möjligheter att utvecklas på andra orter och länder 

än där resan startar, detta ser de som en stor fördel. De lokala företagen i studien upplever 

däremot fler negativa sidor av globalisering. Genom empirin kan det utläsas att de aspekter 

som de globala företagen ansåg som positiv påverkan av globaliseringen såg de lokala 

företagen som negativ. Exempelvis att de globala ser att de öppna gränserna ökar deras 

kandidatpool medan de lokala mindre företagen såg en minskning av sökande kandidater eller 

ingen förändring alls. De globala företagen ser att fler personer börjar söka arbeten även längre 
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ifrån hemmet. Vilket fungerar för de stora företag i denna studie som idag kan erbjuda visst 

arbete hemifrån medan lokala företagen inte har samma möjlighet. De lokala företagen såg mer 

negativt på sökande från längre avstånd. Dels att de inte har möjlighet att erbjuda hemarbete i 

någon större utsträckning samt att de befarade att dessa personer hade tendens att inte stanna 

på företaget lika länge om deras resväg är lång. Schuler et al. (2011) menar att konsekvensen 

av att den globala marknaden vuxit är att det skapats en svårighet i att hitta de kompetenser 

som efterfrågas eftersom den attraktiva arbetskraften nu finns världen över. I en diskussion om 

detta, med studiens empiri som stöd, kan det antas att när fler människor finns tillgängliga på 

den globala marknaden blir det automatiskt färre på den lokala marknaden.  

 

Vad mer som skiljer sig är hur de interna rekryteringsprocesserna hanteras, det vill säga när en 

intern anställd söker en vakant tjänst på företaget. De lokala företagen har beskrivit att de 

eftersträvar att processen ska se likadan ut både för interna och externa sökande. I vissa fall är 

det dock svårt att följa eftersom den rekryterande ofta har en relation till den sökande. Vad som 

skulle kunna skilja sig i dessa fall, en teori som stärker vad Bacon och Hoque (2005) menar, är 

att på mindre företag finns mer oskrivna regler mellan de anställda. De utvecklar med att 

relationerna baseras på ett ömsesidigt beroende till varandra vilket ofta leder till bristande 

struktur och där av bristande processer i exempelvis en intern rekryteringsprocess. I vidare 

diskussion skulle bristande struktur även kunna leda till ett ökat behov av extra tydligt 

ledarskap, där vikten av att kunna säga ifrån och att inte tappa respekt hos de anställda blir 

mycket betydelsefullt vilket stärker vad Anderson och Gold (2009) beskriver. Samtliga 

informanter från de lokala företagen beskrev detta som en väldigt viktig del av ledarskapet 

medan det hos de stora företagen inte ens kom på tal. Detta kan tyda på vikten att en chef på 

ett mindre företag besitter just dessa egenskaper i anledning av att strukturen lätt brister och att 

de informella rollerna lätt tar över. Dock finns ej möjlighet att utesluta att just dessa svarande 

informanter har erfarenhet av en chef som haft problem att säga ifrån eller av någon anledning 

brustit i detta. 

 

Huruvida de stora och de små företagen var benägna att rekrytera internt och externt skiljde sig 

åt även det. De stora företagen var noga med att berätta att stort fokus låg på att de anställda 

skulle ha utvecklingsmöjligheter både vad det gäller position men även internationellt om 

intresse finns. De mindre företagen berättade att interna sökanden alltid är välkomna men att 

de även såg en stor fördel med att rekrytera externt för att få in nya idéer, erfarenheter och 
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tankar. Detta stämmer överens med vad Bacon och Hoque (2005) beskriver vikten av att små 

företag får in extern kunskap för att på så sätt öka kompetensen hos de anställda.  

5.4 Den psykometriska och den sociala ansatsen 

För att djupare analysera rekryteringsprocessen användes den psykometriska och den sociala 

ansatsen som är utbredda inom rekryteringsforskningen. Ur det psykometriska perspektivet kan 

kombinationen av urvalsmetoderna anses som ett sätt att statistiskt försäkra att den kandidaten 

som i slutändan blir vald är den mest lämpade (Bolander, 2002). De metoder som är högst 

rankade, alltså har bäst validitet, ur ett psykometriskt perspektiv är arbetsprov/caselösning och 

begåvning- och intelligenstest (Schmidt & Hunter 1998). Personlighetstest, som används av 

samtliga företag i studien, ligger enligt Schmidt och Hunter (1998) längre ner på listan i den 

psykometriska ansatsen. Dock skulle personlighetstest kunna utgöra en viktig del av den 

sociala ansatsen vilket kan förklara varför alla de studerade företagen använder sig av det. 

Global 2 i studien berättar att de i chefsrekryteringar ofta använder sig av just arbetsprov för 

ytterligare djupdyk i individens affärsmässighet. I och med det har global 2 den största 

psykometriska orienteringen av företagen i studien. Global 1 och global 3 vittnar om att det 

tillvägagångssättet är givande för att öka sannolikheten att välja rätt kandidat. De utvecklar 

med att de fortfarande inte använder caselösning i alla chefsrekryteringar, utan snarare som ett 

komplement om de i slutet av rekryteringen fortfarande är osäkra. Den nationella 

rekryteringsspecialisten på global 1 skulle gärna, i en utveckling av deras rekryteringsprocess, 

se att caselösning blev en del i alla chefsrekryteringar.   

 

Samtliga informanter använder sig som ovan nämnt av personlighetstester. De är eniga om att 

testerna används i kompletterande syfte för att bekräfta och fördjupa bilden som rekryteraren 

skapat sig i det första mötet. Ur den psykometriska ansatsen är global 2 de som mest säkerställer 

att de rekryterar de mest lämpliga kandidaterna, eftersom de använder både arbetsprov och 

personlighetstest. Dock har mycket kritik riktats mot denna ansats genom åren och ett nytt 

perspektiv inom rekryteringsforskningen har skapats, den sociala ansatsen. Genomförandet av 

en rekryteringsprocess i den sociala ansatsen syftar till att skapa ett samspel i det mänskliga 

mötet mellan den sökande kandidaten och rekryteraren vilket förespråkare menar ökar 

förståelsen för varandra. För att säkerställa rekryteringsprocessen krävs då bra möten och 

intervjuer som ger en ömsesidig relation mellan de två parterna (Bolander, 2002).  
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Alla informanter i de globala företagen i studien har tydligt beskrivit att tonvikt läggs på 

intervjuerna och det mänskliga mötet. Hur känslan är om den sökande har varit avgörande, och 

framför allt hur väl de stämmer överens med kultur och värderingar som företaget står för. De 

använder sig av två till tre intervjuer i en chefsrekryteringsprocess och träffar gärna kandidaten 

ännu en gång för ett enklare samtal för att skapa denna ömsesidiga förståelse. De lokala 

företagen i studien beskriver även de att det mänskliga mötet och relationen som skapas är 

otroligt viktig. Dock menar de att kompetensen kan bli avgörande eftersom resurser och 

möjlighet till utbildning inte alltid finns tillgängligt. De globala företagen har inte lagt tonvikt 

vid kompetens på samma sätt som de lokala. Dock kan det i en vidare diskussion grunda sig i 

den ökade konkurrensen som tidigare nämnts. Den skulle kunna bidra till att de globala 

företagen kan ta förgivet att de kandidater som är vidare sent i processen besitter nödvändiga 

kompetenser. Eftersom de tidigare i processen kunnat selektera bort de sökande som inte 

stämmer överens med kompetenskraven. I de lokala har det, som tidigare diskuterats, blivit 

svårare att attrahera rätt kompetens då de kandidaterna gärna söker sig till bolag med högre 

löner eller större utvecklingsmöjligheter. Av den anledningen kan det för de lokala företagen 

vara av största vikt att utvärdera de kompetenser som krävs under rekryteringsprocessen. En 

chef i SMF har stort inflytande på organisationen och har ofta en dominerande roll (Carson & 

Gilmore, 2000). Med dessa argument kan det anses ännu viktigare att rätt kandidat anställs. 

 

Vad som kan antas är att global 2 är det företag som mest säkerställer sin rekrytering enligt 

både den psykometriska och den sociala ansatsen. De använder sig av både arbetsprov, 

caselösning och två-tre intervjuer med olika personer inblandade. Resterande företag i studien 

ligger bara snäppet efter och säkerställer rekryteringen, de med, enligt både den psykometriska 

och den sociala ansatsen men inte lika mycket. Möjligt är att behov finns för ytterligare en 

ansats inom rekryteringsforskning, som fokuserar på en kombination av statistiskt validerbara 

metoder samtidigt som samspelet och mötet mellan människa är en lika viktig del. 
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Figur 2. Egendesignad analysmodell av integration av två teoretiska ansatser och geografiska förhållanden. 

(Jansson & Kjellberg, 2018) 

 

Figur 2 

I analysmodellen har förutsättning för ett nytt verktyg till chefsrekrytering skapats genom en 

integration av de två teoretiska ansatserna och de geografiska förhållandena. En kombination 

som den tidigare forskningen i studiens teoretiska referensram inte uppmärksammat. Vad som 

kan antas är att den globala och den lokala påverkan skapar ett behov av att de 

chefsrekryteringsverktyg som används anpassas till de geografiska förutsättningarna, samtidigt 

som de två ansatserna påverkar hur urvalsprocessen kan säkerställas. Behov uppstår utifrån de 

globala förhållandena av att effektivisera rekryteringen i centralt konceptbestämda processer 

(Peltokorpi & Froese, 2016). De beskriver vidare att på den lokala marknaden behöver 

rekryteringsprocessen kunna adapteras till kulturer, ledarskap och andra orsaker som kan skapa 

behov för anpassning. Enligt Bolander (2002) bidrar de två teoretiska ansatserna med olika 

tonvikt i urvalet. Den psykometriska ansatsen visar på vikten av att välja den kandidat som 

högst sannolikt passar till tjänsten utifrån statistiskt validerbara urvalsmetoder som arbetsprov 

och personlighets- och intelligenstest. Samtidigt som den sociala ansatsen ser det viktiga i 
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samspelet mellan människan, där relationen till varandra är det som mest säkerställer att rätt 

kandidat anställs (Bolander, 2002). Utifrån studiens empiri kan det antas att en kombination av 

både den psykometriska och den sociala ansatsen är det som används. Av den anledning skapas 

en möjlighet till effektivisering genom ytterligare en ansats som både tar lika mycket hänsyn 

till det statistiskt validerbara och samspelet mellan individer under samma aktivitet i 

urvalsprocessen. Kombinationen av ansatserna har författarna till studien valt att benämna som 

den socialpsykometriska ansatsen. Denna ansats skulle inom rekryteringsforskning kunna bidra 

till en mer aktivt balanserad och medveten användning av ansatserna, vilket inte finns idag. De 

som rekryterar skulle kunna få en fördjupad förståelse för vikten av att säkerställa 

rekryteringsprocessen enligt båda ansatserna, en medvetenhet som skulle kunna bidra till en 

mer effektiv urvalsprocess.  

 

Resultatet av analysen är att det som sannolikt är mest effektivt är en hybrid av både geografisk 

påverkan och de olika ansatserna inom rekryteringsforskning. En hybrid av dessa är, enligt 

studien, det som gör en chefsrekryteringsprocess effektiv och säker. De globala faktorerna och 

de lokala faktorerna har stor betydelse för hur väl urvalsprocessen fungerar och hur väl 

företaget kan möta och anpassa sig till samtliga kulturer och samhällen och samtidigt ha väl 

fungerade processer där viss standardisering finns.  
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6 Slutsats 

 
Detta är det avslutande kapitlet som innefattar studiens slutsats. Denna del ska tydligt besvara 

den rådande problemformuleringen. Avsnittet innehåller även diskussion där studiens resultat 

kopplas till tidigare forskning samt förslag till vidare studier inom ämnet. Kapitlet avslutas 

med en metoddiskussion där författarna kritiserar sitt tillvägagångssätt.  

 
Problemformulering: 

Hur kan lokala och globala företag arbeta med en effektiv urvalsprocess i sin chefsrekrytering?  

- Vilka skillnader finns och hur kan urvalsprocessen utvecklas? 

 

Vad företagen söker för egenskaper beror mer på vilken avdelning chefen ska arbeta på än om 

företaget är globalt eller lokalt. Hur företagen utför sin chefsrekryteringsprocess och väljer 

vilka typer av urvalsmetoder som ska användas har även det visat sig vara oberoende av storlek 

och geografisk täckningsgrad eftersom samtliga företag i studien har liknande process, förutom 

global 3 som hyr in extern part.  

 

Hur de olika företagen i studien arbetar med att attrahera och anställa är även det likt. Vad som 

skiljer är vilket erbjudande de har till kandidaten, exempelvis utvecklingsmöjlighet. Som 

tidigare nämnts kan det finnas vinning för de lokala att studera de globala företagen för att se 

vilka standardiserade verktyg och metoder som används framgångsrikt. De globala kan i sin 

tur dra nytta av att se till de lokala företagen, hur flexibla och anpassningsbara de är i sina 

rekryteringsprocesser.  

 

Praktiskt bidrag: Av dessa två aspekter, kan det antas att en hybrid av både globalt och lokalt 

arbetssätt är det bästa vilket stärker viss tidigare forskning (Chung et al., 2014; Langley, 2013; 

Mahmood, 2015; Peltokorpi & Forese, 2016). Bidraget skulle i praktiken kunna vägleda företag 

att bli mer medvetna om denna kombination och genom det effektivisera sin urvalsprocess. 

Denna kännedom skulle kunna utveckla företagsledarnas perspektiv på de påverkansfaktorer 

som finns på den lokala och den globala marknaden. Medvetenhet skapar förutsättning att 

hantera, utveckla och genomföra nya arbetssätt som är mer effektiva än de som finns idag. 

Studiens författare ser därför vikten av att utveckla forskningen och implementera denna 

medvetenhet i företagsledningens vardag.  
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Teoretiskt bidrag: Enligt empirin utgår de studerade företagen omedvetet från både den sociala 

och den psykometriska ansatsen. Företagen har intresse av att utvärdera både det som är 

statistiskt validerat men även det sociala samspelet. Det kan antas att båda ansatserna behöver 

kombineras för att spegla dagens behov av rekrytering. Den socialpsykometriska ansatsen kan 

utgöra den tredje ansatsen som skapar möjlighet för utvecklad forskning inom ämnet 

chefsrekrytering. Detta skulle kunna leda till att en ny metod framställs som utvärderar både 

statistisk validitet och det sociala samspelet lika mycket. Den socialpsykometriska ansatsen 

skulle effektivisera och säkra dagens urvalsprocess där de flesta metoder som används till störst 

del endast utvärderar antingen genom den psykometriska eller den sociala ansatsen. 

6.1 Diskussion 

En hybrid av det globala och det lokala, en del av resultatet av denna studie, stärker dels vad 

författarna Chung et al. (2014), Langley (2013), Mahmood (2015) och Peltokorpi och Froese 

(2016) redan funnit i tidigare forskning. De menar att en kombination av standardiserade 

processer med adaptiva element leder till att HRM-aktiviteter kan vara effektiva och anpassade 

till det aktuella samhället men även till situation. Till stor del har dessa tidigare forskare 

fokuserat på HRM-aktiviteter i sin helhet och inte endast rekryteringsprocessen. Denna studies 

resultat är avgränsat till urvalsprocessen i chefsrekrytering, där denna hybrid har undersökts. 

Utifrån studiens empiri och teoretiska referensram kan det anses mest effektivt i 

urvalsprocessen att använda sig utav en hybrid av de lokala och de globala förutsättningarna. 

En standardiserad rekryteringsprocess skapar en grundläggande likhet vart än rekryteringen 

utförs. Konsekvensen av detta är att kvalitet och kontroll lättare säkras dessutom skapas en 

trygghet och gemensam nämnare för de som jobbar inom företaget. Att processen ska kunna 

anpassas är viktigt i den aspekt att samhällen är olika, ledarskap kan värderas annorlunda och 

situationer kräver varierad styrning. Enligt vår studie är denna hybrid en förutsättning för att 

urvalsprocessen i en chefsrekrytering ska fungera så effektivt som möjligt. 

 

Ytterligare har denna studie funnit förutsättningar för ännu en kombination, den 

socialpsykometriska ansatsen, som syftar till att effektivisera chefsrekryteringsprocessen och 

valet av urvalsmetoder. De studerade företagen säkerställer selekteringen av den önskvärda 

chefsprofilen omedvetet enligt båda ansatserna. Urvalen som sker säkerställs dels genom att de 

använder urvalsmetoder som enligt den psykometriska ansatsen anses som valida. Samtidigt är 

företagen i studien noggranna med att kandidaten matchar värderingar och kultur vilket 
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säkerställs mer enligt den sociala ansatsen. Dessa ansatser är i tidigare forskning endast 

diskuterad som två separata perspektiv på hur en rekryteringsprocess säkerställs (Bolander, 

2002; Holgersson, 2003). En diskussion om denna kombination av ansatserna har inte 

uppmärksammats i någon av den tidigare forskning som ligger till grund för den teoretiska 

referensramen och anses därför intressant.  

6.2 Kritiska reflektioner av studiens genomförande 

Studien är utförd genom kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Både den 

kvalitativa metoden och intervjuformatet har lämpat sig i studien. Den kvalitativa metoden har 

gett oss möjlighet till att undersöka och öka förståelsen för problemområdet. Intervjuerna har 

syftat till att fungera som ett samtal med ett antal huvudfrågor i grunden. Studiens författare 

har under intervjuns gång haft möjlighet att ställa följdfrågor och klarat upp eventuella 

missförstånd för att få de svar som eftersökts, vilket lämpar sig väl med semistrukturerad 

intervjuform. Vad som kan ses i efterhand är att intervjufrågorna kunde ha varit ännu mer 

genomtänkta för att öka svarens relevans. Ett antal av frågorna som ställdes var frågor som i 

efterhand kunde ha bytts ut mot andra frågor eller formulerats annorlunda då svaren blev rena 

gissningar från informanterna och har därför inte gått att använda. Under arbetes gång har den 

teoretiska referensramen förändrats vilket är en annan anledning till att intervjufrågorna tappat 

viss relevans. 

 

Fyra av intervjuerna gjordes genom telefon och fem genom personliga möten. I efterhand kan 

studiens författare inte uttala att de intervjuer som gjordes genom personliga möten fått bättre 

resultat än intervjuerna över telefon. Medvetenhet finns kring att olika situationer och 

informantens dagsform kan påverka utfallet. Dock har frågorna som ställts inte varit öppna för 

åsikter och känslor utan har snarare sökt efter beskrivningar och exempel i hur de utför sina 

rekryteringsprocesser. Om frågorna hade varit mer öppna för åsikter och känslor hade sannolikt 

ett större behov funnits av att se personens kroppsspråk. Studiens författare upplevde inget 

behov av att tolka informanternas svar utan hörde vad de berättade och har använt den 

information.  

 

Vad som kan ha påverkat utfallet av intervjuerna är huruvida informanternas erfarenhet och 

personlighet har präglat svaren de gett. De begrepp som studien grundar sig i är välkända, till 

exempel HR och globalisering. Risk finns att en person med lång erfarenhet inom ämnet redan 
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har en uppfattning och egen tolkning av dessa begrepp. Det skulle kunna leda till att 

informanterna har svarat utifrån egna tolkningar av begreppen. För att undvika detta kunde en 

definiering av de begrepp som använts meddelats tydligt för informanterna innan intervjun.  

 

Ytterligare en faktor som möjligen har påverkat resultatet är författarnas eget intresse, kunskap 

och förståelse av ämnet (Bryman & Bell, 2017). Dock har medvetenhet funnits kring detta och 

för att minska risken för subjektivitet har utomstående individer granskat uppsatsens innehåll.  

 

Författarna är medvetna om att effektivitet är ett komplext begrepp som behöver mätas för att 

se om det uppnås eller inte. Eftersom denna studie inte har innefattat någon del som inkluderat 

mätning, utvärdering eller resultat av aktiviteter skulle studien blivit mer trovärdig om detta 

utförts under studiens gång. Det hade varit intressant att mäta de studerade företagens 

rekryteringsprocess över längre tid för att se resultaten av det. Kanske skulle det företag som 

låg i linje med denna studies resultat visat på högst effektiv urvalsprocess.  

6.3 Vidare forskning 

Världsmarknadens ökade konkurrens har skapat behov för nya arbetssätt inom HRM att hantera 

den komplexa verklighet vi lever i (Braun et al., 2011). I enhet med det har studien resulterat i 

ett praktiskt bidrag samt ett teoretiskt bidrag som båda syftar till att effektivisera 

chefsrekryteringsprocessen. Med den ökade medvetenheten som dessa bidrag kan ge har 

studiens författare förhoppning om att företag med hjälp av effektiv chefsrekrytering kan skapa 

konkurrensfördelar.  

 

Det praktiska bidraget stärker viss tidigare forskning inom området global och lokal påverkan 

på HRM och rekrytering. Tidigare forskare har påvisat att en hybrid av globala och lokala 

förhållanden behöver ligga till grund i en organisation för att skapa konkurrenskraft på flera 

marknader. Denna hybrid kan enligt studien implementeras även i chefsrekrytering för att 

skapa effektiva processer oberoende vart på marknaden företaget finns. Detta har skapat 

förutsättning för vidare forskning, att mer djupgående analysera hur denna implementering kan 

genomföras och vilka konsekvenser det skulle medföra.  

 

Det teoretiska bidraget behandlar kombinationen av den psykometriska och den sociala 

ansatsen. Tidigare forskning har belyst dessa två ansatser inom rekrytering som två separata 
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perspektiv. Denna studie har uppmärksammat att en kombination av båda ansatserna kan anses 

nödvändig för att effektivisera och säkerställa rekryteringsprocessen. Ett exempel på det skulle 

kunna vara en längre workshop som innefattar arbetsprov, test samt ostrukturerad intervju som 

fungerar som ett samtal. Genom dessa urvalsmetoder säkerställs processen enligt båda 

ansatserna i enbart en aktivitet. Empirin har visat att de studerade företagen omedvetet 

använder båda dessa ansatser i sin urvalsprocess. Genom detta resultat finns ett behov av en 

tredje ansats, den socialpsykometriska, som tar hänsyn till båda perspektiven. En ökad 

medvetenhet i forskarvärlden av att aktivt balansera de båda ansatserna skulle i vidare 

rekryteringsforskning kunna bidra till nya metoder inom rekrytering som ger möjlighet till 

ytterligare effektivisering för HRM.   
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Personliga reflektioner 

Sandra Kjellberg 

Under min studietid har jag alltid föredragit skriftlig tentamen. Hemtentamen där en längre 

uppsats ska skrivas och lämnas in har inte varit min favorit. Inte för att jag har haft problem 

med att skriva en hemtentamen. Det handlar mer om känslan att skriva en skriftlig tentamen på 

några timmar för att sedan vara klar och kunna lämna salen. På grund av detta har jag haft 

blandade känslor inför den kommande C-uppsatsen. Andra känslor har också spelat in inför 

den slutgiltiga uppsatsen och det är just det slutgiltiga. Jag har sedan jag börjat skolan trivts 

väldigt bra att studera och studentlivet. Jag trodde inte till en början att skriva denna uppsats 

skulle ge mig så mycket som den faktiskt har.  

 

Från i princip den första dagen på skolan så har jag umgåtts tätt med min uppsatspartner Stina. 

Jag kanske inte förstod det under de första dagarna under introt att vi både skulle passa 

personlighets -och arbetsmässigt. Att vi fungerade som ett team visade sig dock redan efter 

första arbetet tillsammans. Att skriva uppsatsen tillsammans med Stina är det som bidragit till 

att arbetet blivit en givande upplevelse. Vi har självklart vissa dagar varit mindre motiverade 

men jag kan på rak arm säga att vi inte någon gång har hamnat i dispyt med varandra. Jag anser 

att vi båda har haft en hög ambitionsnivå där vi kunnat lita på varandra genom arbetets gång.  

 

Det största problemet under uppsatsen skulle jag säga var att specificera oss. Både jag och Stina 

vill väldigt mycket och det har varit svårt att fokusera på ett enda problem. Att välja ämne har 

alltså inte varit helt enkelt, speciellt inte när det finns så många intressanta ämnen inom 

management. Vi var tvungna att verkligen sätta oss ner och fundera. Vi var i början inne på 

alldeles för breda områden men med hjälp av både handledare och seminarium i metodkursen 

fick vi den hjälp vi behövde. Både jag och Stina visste att vi vill arbeta med HR i framtida 

yrkesliv och ett sätt att komma in på HR-området är rekrytering. Så varför inte skriva om detta. 

Det slutade med ämnet chefsrekrytering inom globala och lokala företag, som vi båda kände 

oss nöjda med efter många om och men. 

 

Själva uppsatsskrivandet har varit fram och tillbaka. Ibland har motivationen varit i taket och 

ibland nästan i golvet. Motivationen har varit hög under exempelvis våra intervjuer. Det har 
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varit väldigt givande att få intervjua olika informanter från olika företag. Flera av informanterna 

har varit generösa i sina intervjuer och gett oss en inblick i deras verksamhet, vilket vi båda har 

uppskattat mycket. Metodavsnittet tycker jag även har rullat på bra och varit givande för mig 

då det har bidragit till en förståelse för själva uppsatsen. Aldrig har jag tidigare förstått hur 

viktig metodavsnittet faktiskt är. Annars har den teoretiska referensramen varit tyngre då jag 

inte kan påstå att min engelska är perfekt. Dock har jag i efterhand känt att jag lärt mig mycket 

av just den delen, hur det går till att söka viss information och sålla vad som är viktigt eller 

inte. Analysen har varit den del som både varit kul och svår men framförallt mest givande. Det 

är i analysen vi har kunnat visa vad vi går för, hur vi analyserar ett problem och vad vi faktiskt 

har sett under studiens gång. Även hur vi har använt information från både vår empiri och 

teoretiska referensram och kunna sätta den i förhållande till varandra. Jag är väldigt nöjd över 

vår analys och det utfall vi fick, alltså slutsatsen om innefattar en hybrid av globala och lokala 

förhållanden samt mellan ansatserna. Jag tackar Stina över att hon fann dessa ansatser då vi 

annars hade problem med att hitta relevanta ansatser som är kopplade till rekrytering. Jag är 

väldigt nöjd att vi kom fram till både ett praktiskt och teoretiskt bidrag. Dessa utfall var något 

jag inte alls var medveten om i början av uppsatsen utan dessa perspektiv har båda successivt 

växt fram under uppsatsens gång.  

 

Det roliga är att idag har vi båda fått jobb som rekryterare på olika företag. Vi båda framförde 

vår uppsats för de rekryterande, vem vet, kanske har uppsatsen bidragit till våra framtida 

karriärer? Det jag vet säkert är att jag alltid kommer att komma ihåg denna tid med blandade 

känslor. Slutligen vill jag tacka min fina uppsatspartner för allt stöd och skratt vi delat under 

vår sista termin tillsammans.  
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Stina Jansson: 

Jag och Sandra bestämde för länge sen att vi skulle skriva examensarbetet tillsammans, och har 

under studietiden gjort många arbeten tillsammans. Terminen innan examensarbetet var jag på 

en utbytestermin utomlands, vilket resulterade i att jag inte fanns vid hennes sida förrän någon 

vecka in på examensarbetet. Temaförslag och vår första seminarieuppgift fick vi alltså börja 

arbeta med på olika håll. Vi skrev i ett gemensamt dokument ner vilka ämnen vi var 

intresserade av och sållade sedan tillsammans ut de förslag vi såg mest intresse i, globalisering 

och chefsrekrytering. Vi slog ihop dessa i samråd med vår handledare och hade då bestämt 

ämne för vår uppsats. 

  

Att skriva C-uppsats har för min del vart varit tufft, jag trivs som bäst när jag kan se snabba 

resultat eller åtminstone se svart på vitt vad som är bra och mindre bra. Jag är en person som 

tycker mycket om att utveckla redan befintliga idéer och tankar, en problemlösare. Att börja 

med tomma papper är svårt och utmanande för mig men i denna situation var det väldigt bra 

att vara två, vi bollade tankar och idéer och tillslut var vi igång med skrivandet. 

  

Vi trodde nog båda två, i alla fall jag, att det skulle vara lättare att hitta forskning på 

chefsrekrytering i olika typer av bolag än var det var. Vi hade stor svårighet att hitta teorier 

som vi kunde koppla till vår diffusa frågeställning, som sannolikt var en av av anledningarna 

till att vi hade svårt att hitta relevant information. Det ledde till att vi fick börja fokusera på att 

hitta tidigare forskning inom rekrytering för att se hur de gjort sina studier. För att koppla det 

till chefsrekrytering sökte vi mycket på HRM och management, vilket ledde till att vi tillslut 

hittade några artiklar inom chefsrekrytering som var riktigt bra och användbara. I slutet av 

arbetet med den teoretiska referensramen kom vi i kontakt med två ansatser inom 

rekryteringsforksning som vi sedan har använt genomgående i arbetet. 

  

Från början var vi alltså ganska vilsna, famlade i mörkret efter teorier och tidigare relevant 

forskning. Dock när vi började intervjua och transkribera kom vi ganska snabbt underfund med 

vad vi ville att uppsatsen skulle resultera i och i samband med det vad vi skulle söka efter. En 

del av den teoretiska referensramen är alltså uppbyggd under samma period som intervjuerna 

hölls. Vi höll på med intervjuerna och transkriberingen i några veckor och fortsatte efter det 

med att färdigställa den teoretiska referensramen för att kunna bygga på med empiri och analys. 

Efter att den teoretiska referensramen var färdig kändes allt mycket lättare, trots att min 

uppsatspartner gjorde mycket av den eftersom Sandra hade lättare för att söka efter relevant 
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information. Nu började vi knyta ihop empiri och teori för en analys, vilket gick fort. Vi såg 

hur mycket som helst vi kunde analysera om men höll oss till våra huvudrubriker för att inte 

arbete skulle bli för spretigt. Analysen var svår, svårt att föra en kritisk argumentation samtidigt 

som teorier och tidigare forskning kopplas till allt som analyseras. Men trots att analysen var 

svår och utmanande var den rolig, jag kände att både jag och Sandra kunde använda vår 

analytiska och ifrågasättande förmåga och resultatet blev en bra analys som både är väldigt 

nöjda med. Resultatet av studien växte fram ganska tydligt under analysen. I efterhand skulle 

vi nog ha definierat vårt ämne tydligare för oss själva innan vi började, gjort klart den teoretiska 

referensramen innan vi började intervjua och med noggrant valt ut intervjufrågor. 

  

Trots att det var varit en intensiv och utmanande period har samarbetet fungerat mycket bra. 

Vi har kunnat diskutera och kritisera arbetet för att komma vidare i arbetet och inte stagnera. 

Det är lätt att ta kritiken personlig och ta illa upp men jag tror att båda har förstått att ingenting 

har sagts för att kritisera den andres arbetssätt utan för att komma vidare i uppsatsen. Dels kan 

detta bero på att vi har skrivit många arbeten tillsammans sedan innan men vi är också väldigt 

bra vänner och ett bra team som har gått igenom en del både tuffa och roliga situationer 

tillsammans. Dock jag ändå tyckt att varit svårt ibland, att ge kritik och ifrågasätta utan att 

känna att det låter personligt. Men jag har försökt och arbetat med hur jag ska säga saker på ett 

bra sätt för att det ska landa rätt hos mottagaren, i detta fallet Sandra. Jag är väldigt glad över 

att ha skrivit arbetet med Sandra eftersom vi hela tiden kunnat kommunicera om bra och dåliga 

saker och haft samma ambitionsnivå med arbetet, vilket underlättat mycket.  

  

Detta har varit den tuffaste terminen under min högskoletid, utmanande och i perioder svår att 

motivera sig till. Jag är inte van vid att tycka att arbete är tråkigt och har haft väldigt svårt med 

just denna del. Jag brukar tycka att det mesta är spännande och roligt och ser fram emot varje 

morgon när jag går och lägger mig på kvällen. Men denna termin har jag inte riktigt känt igen 

mig, jag har fått lära känna en ny del av mig själv. Tillslut vill jag bara tacka Sandra för att hon 

varit min uppsatspartner genom denna uppsats och säga att tillsammans har vi gjort detta riktigt 

bra. 
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8.2 Bilaga 2 - Intervjuguide 

Förklara vilka vi är och bakgrunden till uppdraget 
Vi är Stina och Sandra, vi studerar på Högskolan i Skövde och läser personal, organisation och ledarskap. Nu skriver vi vårt 

examensarbete som handlar om hur globala och lokala företag arbetar i sin chefsrekrytering med fokus på urvalet. 
 
Förklara för vem och vad informationen ska användas till. 
Denna intervju görs i syfte för att samla empiri till vårt examensarbete och inte i granskande syfte. Detta betyder att namn och 

företagsnamn inte är intressant, så om anonymitet önskas är detta inget problem. Hur känner du för det?  
  
Berätta överskådligt vad vi ska prata om och hur vi ska prata. 
Vi önskar i denna intervju få information hur ert företag arbetar i er chefsrekryteringsprocess med fokus på urval. Vi vill att 

intervjun ska flyta som ett samtal, där följdfrågor kan förekomma. Intervjun styrs med hjälp av ett antal förbestämda frågor 

som är kategoriserade utifrån tre huvudområden: Öppning av intervju, chefsrekrytering och globalisering samt önskvärd 

kompetens. 
 
Kontrollera tiden och om det är okej för respondenten att bli inspelad! 
 

Öppning av intervjun: 

 

Beskriv lite om dig själv och vad du arbetar med just nu 

• Vad är din nuvarande arbetstitel? 

 

Hur länge har du arbetat med chefsrekrytering? 

 

Kan vi få en kort övergripande beskrivning av er chefsrekryteringsprocess  

 

Chefsrekrytering & Globalisering 

 

Finns det skillnad mellan en chefsrekrytering och en “vanlig” rekrytering? 

• Vad är skillnaden i sådana fall?  

• specifik skillnad i urvalet  

 

Vårt fokus ligger på urvalet i processen, med det menar vi den del av processen där 

kandidater sållas, hur ser denna process ut?  

• Ge gärna exempel på hur ni hittar den rätta kandidaten. 
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Använder ni några speciella metoder/verktyg i urvalet för att hitta rätt person? Vilka? 

 

Beskriv varje verktyg/metod ni använder er av och i vilken ordning  

 

Om du efter andra intervjun har två kandidater som du tycker är exakt lika bra, hur gör 

du då? 

 

Används en systematisk rekryteringsprocess? Eller ändras processen pga olika faktorer? 

 

Kan ni ge exempel på rekrytering som gått bra/mindre i urvalet - varför? 

 

Hur ser du att globaliseringen påverkat rekryteringen av chefer hos er? 

 

Har globaliseringen försvårat/förenklat chefsrekryteringprocessen? Hur? 

 

Tycker du som jobbar på ett globalt företag att ni behöver ta hänsyn till globaliseringens 

påverkan? - varför?  

 

Önskvärd kompetens 

 

Vad utmärker en bra chef för dig där du jobbar nu?  

 

Vilken kompetens värdesätter du att en chef bör ha i ett globalt/lokalt företag? 

 

Hur säkerställer du att den kandidat ni anställer besitter just dessa kompetenser? 
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8.3 Bilaga 3 – Mall till förfrågan om deltagande 

Förfrågan till företag angående delaktighet i studien. 

 

Hej! 

Vi vill boka en intervju hos er i syfte att samla in empiri till vårt examensarbete. 

Vi är två tjejer som läser personal, organisation och ledarskap på Högskolan i Skövde. Nu ska 

vi skriva vårt examensarbete under våren, vi har valt att skriva om hur globala och lokala 

företag etablerade i Sverige rekryterar olika typer av chefer. Vi skulle väldigt gärna få höra 

vad ni har att säga om detta och hur ni kan se att globalisering påverkar er chefsrekrytering. 

Vi ser fram emot vidare kontakt med er! 

 

Med vänliga hälsningar, Stina Jansson och Sandra Kjellberg 


