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Abstract 
 
In order to be hired, an applicant is expected to possess and live up to a variety of 
requirements. Though competences such as previous work experience and levels of 
studies are easily presented and measurable, this presumably may not be the case of 
more inexplicit information such as people's personalities and attitudes.  
 
The purpose of this study is to understand how recruiters value and determine 
personalities of candidates applying for executive positions. Furthermore it seeks to 
examine how recruiters handle potential challenges with trying to determine these 
personalities. Addressing these questions, we integrate semi-structured interviews 
with recruiters and an analysis of 100 job advertisements for executive positions. The 
interviews were performed with 6 highly qualified recruiters possessing substantial 
experience in recruitment regarding executive positions. Found was that recruiters do 
not seek to determine personalities, but rather personality traits relevant to the job 
position in question. These personality traits were something that recruiters argued 
being taken highly in to consideration when determining who to hire. In order to 
determine these traits, recruiters proposed several methods. Usually, a personality test 
filled by the applicant set the tone for the rest of the recruitment process. The 
recruiters alleged that the result of the test formed behaviour related questions during 
the job-interview regarding the personality traits of interest. Another method used, 
which had a clash of believed validity, was the estimation of applicants personality 
traits by looking at their behaviour during the actual interview.  
 
The challenges with trying to determine these personality traits proved to be 1) 
Misunderstandings between applicants and recruiters 2) Differences in applicants love 
of ease and skill regarding the job interview as a format 3) Candidates telling outright 
lies. In order to avoid misunderstandings recruiters asked candidates to give examples 
from real life experiences. To handle the risk of candidates being skillful in doing 
interviews a trial of employment was used so that the recruiter had a chance to 
evaluate the candidate in its executive position. The risk of applicants telling lies was 
resolved by either a) Trying to explain as little as possible regarding the job, so that 
the applicant would not be able to form their answers b) By asking follow up 
questions regarding the personality traits of interest without revealing what was 
looked for. 
 

Keywords: Personality, recruiter, interview, buzzwords, leadership, job advertisement, 
impression management, contract theory 
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1.0 Inledning 

Som det ser ut i dagsläget så kommer en person som vill söka ett jobb för en chefsposition 
stöta på olika sorters jobbannonser. I en sådan annons finns det vanligtvis en sorts kravprofil 
där kvalifikationer och krav för tjänsten presenteras. För att personen ska bli anställd kommer 
den förväntas leva upp till den kravprofil som skapats för rollen. Förutom praktiska 
erfarenheter efterfrågas även ofta beteendemässiga egenskaper. Efter en granskning av de 
senaste 100 annonserna för chefspositioner visade det sig att 95% av dem efterfrågar 
specifika personlighetsdrag. Kompetenser så som tidigare arbetslivserfarenhet och nivåer av 
studier kan tänkas vara enkelt att redovisa och mäta, men hur gör man det med mer inexplicit 
information såsom kandidaters personligheter och attityder? Personlighetsbeskrivningar i 
annonserna kunde ses ut som följande: 
 

Som person är du målinriktad, lösningsfokuserad och du har förmåga att se med 
helhetsperspektiv samt tänka affärsmässigt. Du är organiserad samt skapar och 
upprätthåller struktur runt om dig. Beslutsfattande kommer naturligt för dig. 
(Platsbanken 2019-05-09) 

 
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser att du är en positiv och 
driven person som har en god förmåga att leda andra. Du har skinn på näsan och har 
lätt att snabbt sätta dig in i nya situationer. För att lyckas i rollen är det viktigt att du 
är kommunikativ och ansvarstagande och är lösningsorienterad. 
(Platsbanken 2019-05-09) 

 
Från dessa två utdrag tagna från riktiga annonser för chefspositioner ser man tydligt hur olika 
personlighetsdrag är centralt. När lämpliga kandidater har valts ut utifrån CVn och personliga 
brev kommer de troligtvis bli kallade av en rekryterare och hamna i en intervjusituation. Här 
är då frågan hur den ansvariga rekryterare ska kunna avgöra om dessa egenskaper finns hos 
den sökande, samt om personen är av chefsmaterial. Genom bedömningen av detta kan en 
framtida chef väljas ut vilket kan avgöra hur en framtida organisation blir och presterar.  
 
Flertal kvantitativa studier samt experiment har gjorts kring hur kandidater bedöms vid 
intervjusituationen av rekryterare. Dessa studier har skapat fiktiva situationer för att kunna få 
mätbara resultat, något som ger en mätbar data men har en risk att tappa den realistiska 
aspekten. En kvalitativ ansats kring ämnet saknades och är något som denna studie vill bidra 
med. Vi vill undersöka hur rekryterare som arbetar med detta i det verkliga livet bedömer och 
värderar personligheter i intervjusituationen vid rekrytering av chefer, vad de använder för 
metoder och hur resonemangen ser ut på riktigt. Som komplement har en analys av 100 
stycken arbetsannonser för chefspositioner gjorts för att se vilka personlighetsdrag som är 
mest förekommande och hur de presenteras.  
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1.1 Rekrytering 
Rekrytering kan innebära flera saker, men syftar på en process, från att locka till sig en 
potentiell medarbetare, till ett tillträdande in på arbetsplatsen. I rekryteringen sker ett urval 
som innebär en personbedömning där det väljs ut vilka sökande som får jobbet eller ej 
(Kahlke & Schmidt 2002).  
 
Kahlke och Schmidt (2002) delar in rekryteringen i sex olika delar där det första som sker är 
en arbetsanalys. Arbetsanalysen är en systematisk insamling av information gällande 
relevanta faktorer. Vad företaget har för primärt syfte, vilken kandidat det söker, vilka 
nyckelfunktioner den sökande borde ha och så vidare. Efter det sker en sammantagen 
bedömningsförfarande som med hjälp av arbetsanalysen ska välja ut bästa metod för 
sökandet efter en anställd. I det tredje steget sker själva intervjun, inom den finns det fem 
olika huvudsyften som ska uppfyllas av den sökande: 
 

● Ett bra första intryck. 
● Den sökanden ska väcka intresse och marknadsföra sig själv. 
● Bedömning och urval - Här kollas det om den sökande uppfyller de nyckelegenskaper 

som tjänsten kräver. 
● Bedömning av hur väl den sökande och organisationen kommer passa ihop. 
● Förhandling, lönesamtal och liknande.  

 
Efter det genomförs tester, referenstagning, systematisk bedömning och beslutsfattande.  
 
I det tredje steget genomförs själva intervjun vilket är det som vi kommer att fokusera på. 
Intervjun är enligt Alderfer & McCords (1970) det vanligaste verktyget som används vid 
rekrytering. I en intervju finns det tre olika varianter; strukturerad, semistrukturerad och 
ostrukturerad. De har olikheter i bland annat formatet på intervjun, i en strukturerad intervju 
är allt i intervju strukturerat, alla frågor och följdfrågor är nedskrivna i förhand och den som 
intervjuar har ett strikt manus att följa. De bedömningar som intervjuaren går efter är 
strukturerade i förväg i form av tex bedömningsskalor och eventuella checklistor. Den 
semistrukturerade intervjun innebär att det finns en intervjuguide med förberedda frågor men 
att det finns utrymme för eventuella följdfrågor. Ostrukturerad intervju innebär att det inte 
finns några tydliga riktlinjer, intervjun kan ta olika vägar beroende på vad som sägs i 
intervjun. Den semistrukturerade intervjun är den vanligaste i Sverige även om det har skett 
missuppfattningar då folk kallar intervjun för strukturerad trots att det finns rum för 
följdfrågor (Andersson, Hallén & Smith. 2016).  
 
För att ge förståelse till hur en rekryteringsprocess av en chef kan gå till i praktiken så 
kommer vi beskriva en sammanfattning av de rekryteringsprocesser som rekryterna i denna 
studie beskrivit. I rekryteringsprocessen av en chef så börjar det med att ett 
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rekryteringsunderlag eller kravprofil sammanställs där det framkommer vilka kompetenser 
och egenskaper som eftersöks. Därefter sker annonsering och efter att ansökningar har 
kommit in så görs en första gallring där de kandidater som passar i profilen får möjlighet till 
intervju. Under första intervjun så är det ofta en HR-specialist som träffar kandidaten och 
bedömer om den ska skickas vidare till nästa steg. Användning av något sorts test utöver 
intervjun är vanligt men när de görs i processen skiljer de sig åt, gemensamt är att testerna 
skickas ut till kandidaten som utför dem själva. Sedan diskuteras resultaten på en nästföljande 
intervju, där också en ansvarig person är med för att få en till bedömning av kandidaten. 
Därefter görs bakgrundskontroller samt referenstagning för att kunna göra det slutgiltiga valet 
av vilken kandidat som ska få rollen som chef.  

1.2 Personlighetstest 
En rekryterare är delaktig i beslutet kring vem som får en eventuell anställning. Från en 
intervju ska en rekryterare kunna göra ett urval av vilka kandidater som besitter de 
egenskaper och kvalitéer som eftersöks. Den viktigaste egenskapen hos en rekryterare är att 
ha en personalbedömningsförmåga, vilket innebär att kunna förutspå den framtida 
arbetsprestandan hos en kandidat (Schmidt & Hunters 1998). I rekrytering av en chef är 
personligheten extra viktigt på grund av chefers position av makt och påverkan på övriga 
medarbetare (Hofmann & Jones 2005).  
 
Det har blivit vanligare att använda sig av personlighetstest vid rekrytering för att kunna se 
om personen stämmer in på ens kriterier (Cook 2010). I en metastudie av 4000 personer kom 
man fram till att mätningen av personligheter har en tydlig korrelation med arbetsprestationer 
och bör användas vid val av personal (Tett, Jackson & Rothstein. 1991). Personlighetstest kan 
enligt Cook (2010) delas in i fem olika kategorier:  
 

● Självrapportering - Personlighetsformulär 
● Annan rapport - Referenser, bedömning från tidigare arbetskollegor 
● Demonstration - Case, intelligenstester 
● Bevis - Prestationer, tidigare jobb och kvalifikationer  
● Felaktigt - Grafologi  

 
Den vanligaste metoden är självrapportering vilket många tolkar som ett personlighetstest då 
de ofta använder sig av frågor eller påstående, som till exempel “jag kommer alltid i tid” med 
svarsalternativ sant eller falskt. Fördelar med denna metod är tillgänglighet och att de går 
snabbt att utföra. Dock kan det vara lätt för en kandidat att utvärdera vad “rätt” eller “fel” 
svar är för att komma in i organisationen (Cook 2010).  

3 

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Tett,+Robert+P/$N?accountid=13936
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Jackson,+Douglas+N/$N?accountid=13936
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Rothstein,+Mitchell/$N?accountid=13936


 

1.3 Utmaningar med intervjuer som bedömningsmetod 
Den stora utmaningen kring intervjuer som rekryteringsmetod är att marknaden är fylld med 
hjälpmedel såsom böcker, hemsidor och videor som beskriver hur kandidater ska agera under 
intervjuer. Med detta kan kandidater se hur de ska förbereda sig för tester eller till och med 
fuska på dem för att lyckas i urvalsprocessen. Trots att organisationers urvalskriterier 
vanligtvis inte visas för de som söker jobben så försöker ändå kandidaterna att lista ut vad 
dessa kriterier är för att ändra sina strategier (Levashina & Campion 2007). Brown och 
Hesketh (2004) delade upp jobbsökanden i två olika sorter: “Spelare” och “Purister”. Purister 
ser på rekryteringsprocessen som att den baseras på meriter och tror på att sina personliga 
prestationer, förmågor, ansträngningar, och ambitioner kommer vara tillräckligt för att få 
jobbet som de vill ha. Spelare ser snarare marknaden som ett positionsspel. De förbereder sig 
själva och försöker läsa av rekryterare för att öka sina chanser att få jobbet. Personer som är 
duktiga på att identifiera urvalskriterier på detta sätt presterar generellt sett bättre under 
urvalsprocessen.  
 
Nobelpristagaren Michael Spence (1973) skapade en teori kallad Job-market Signalling 
model. Den beskriver hur arbetsmarknaden eftersträvar potentiella arbetare att sälja sina 
tjänster till arbetsgivare för ett visst pris i form av en lön. Generellt sett så är arbetsgivare 
redo att betala ett högre pris för bättre arbetare. Spence ser anställningen av personer som en 
osäkerhet och jämför det med att köpa en trisslott. Kandidater kan ha en tydlig vetskap om 
sin egen kapacitet medan arbetsgivaren ofta får det svårt att få en tydlig bild av exakt var 
denna nivån ligger. Detta innebär att kandidaten har ett informationsövertag över 
arbetsgivaren. Något som den som ansvarar för anställning dock kan observera är en stor 
mängd personlig information i form av karaktärsdrag och egenskaper hos kandidaten. Detta 
blir i slutänden det som avgör bedömningen av “lotten” som ska köpas. Spence´s teori 
handlar om den interna marknadsprocessen där arbetsgivaren efterfrågar och kandidaten 
överlåter information om sig själva vilket avgör lotteriet av anställande. Spence gör en tydlig 
distinktion mellan utbytbara och icke-utbytbara egenskaper. Egenskaperna hos kandidaten 
som inte går att förändra ses som index vilket kan vara till exempelvis kandidatens ålder. De 
egenskaper som kandidaten kan manipulera kallas av Spence för “signals” vilket kan vara hur 
väl kandidaten anser och säger sig passa för det aktuella jobbet. Utmaningen för arbetsgivare 
är hur de ska bedöma dessa så kallade signals (Spence 1973).  
 
Något som diskuteras inom rekrytering är lögner och överdrifter. I Weiss & Feldmans (2006) 
undersökning skapade de en fabricerad intervju för att sedan tala om för intervjuobjekten att 
det var ett experiment. 81% erkände att de sagt minst en lögn med ett genomsnitt av två per 
person under den 10-15 minuter långa intervjun. Levashina & Campion (2007) noterar att det 
finns lite forskning om lyckat fejkande vid jobbintervjuer. De menar att vissa delar av 
intervjun är lätta att fejka medans andra är svårare. Desto längre intervjun pågår, desto 

4 



 

svårare blir det att undvika att motsäga sig själv, speciellt om intervjuaren pressar personen 
på dens förmågor eller prestationer.  
 
Att tala osanning på en intervju behöver dock inte alltid vara något negativt. Thompson & 
McHugh (2009) menar att lögner kan vara ett gott tecken på att kandidaten är kapabel och 
villig att bli den person som kommer att passa in i organisationen. Genom att kunna komma 
fram till den rätta typen av svaren, visar de sig kapabla att anpassa sig vilket kan vara 
tillräckligt för att prestera på arbetsplatsen. Med detta anspråket menar man att så länge 
personen kan göra jobbet spelar det mindre roll vem de är och vad de är (Thompson & 
McHugh 2009).  
 
Vad forskningen säger är att rekrytering har tydliga utmaningar som innefattar manipulerbara 
faktorer. Något som tidigare studier har gemensamt är en fokusering på rekrytering av 
medarbetare och inte endast kring chefsroller. I chefsrekrytering blir det skillnad då det 
handlar om anställning av en person som kommer vara i en ledande position på företaget och 
ha möjlighet att påverka anställda. Som Hofmann & Jones (2005) sade så är det i 
rekryteringen av en chef extra viktigt med personligheten på grund av chefers position av 
makt och påverkan på övriga medarbetare. Ett dåligt ledarskap skapar flera negativa 
konsekvenser för medarbetare och för organisationen. Det har en negativ inverkan på 
individuellt beslutsfattande, den egna prestandan och känslor av välbefinnande. Det har också 
visat sig att ett dåligt ledarskap leder till ett minskat bidrag i den kollektiva arbetsinsatsen 
(Conrad & Nash 2013). Det är därför relevant att se hur resonemanget är hos rekryterare som 
i verkligheten arbetar med rekrytering av chefer.  
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2 .0 Syfte & Frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att söka förståelse kring hur rekryterare bedömer 
personligheter vid rekrytering av chefer. Vidare syftar undersökningen att förstå vilka 
utmaningarna som rekryterare upplever finnas vid personlighetsbedömningar i 
rekryteringsprocesser samt hur de hanterar dessa.  
 
Detta leder till frågeställningarna:  
 

- Hur bedömer rekryterare personligheter vid rekrytering av chefer? 
 

- Vilka utmaningar anser rekryterare att det finns vid personlighetsbedömningar av 
chefer i arbetsintervjuer och hur hanteras dem? 
 

 
 
 

 

  

6 



 

3.0. Teori 
 

Följande kapitel består av tre delar. Den första delen presenterar ledarskapsteori och en 
personlighetsmodell som kallas femfaktormodellen. Dessa kommer användas för att få en 
förståelse av vanliga och eftertraktade personlighetstyper inom ledarskap. Den andra delen 
beskriver teorin Contract Theory som kommer användas för att förstå vad rekryterare 
påverkas av- och hur de hanterar utmaningar med intervjuer som bedömningsmetod av 
personligheter. Avslutningsvis beskrivs Impression Management som är en modell med syfte 
att förklara de olika sätt som personer kan presentera sig själva i intervjusituationer.

 

3.1 Ledarskapsegenskaper & Femfaktormodellen 

Denna studie vill undersöka rekryterares värderingar av personligheter vid rekrytering av 
chefer. För att kunna förstå hur chefer önskas vara och vilka egenskaper som de önskas 
besitta har vi valt att applicera ledarskapsteori. Att få en entydig bild av vad forskning säger 
om chefer och ledarskap är en utmaning då det är ett populärt och brett ämne som det finns 
mycket litteratur kring. Vi har valt att fokusera på Alvesson & Svenningsson (2010) samt 
Northouse (2010) syner på detta eftersom de lämpar sig väl för denna studie.  
 
Båda forskarna diskuterar ett perspektiv eller synsätt som kallas för egenskapsledarskap. Det 
innebär att vissa individer är skapta till att bli ledare på grund av specifika egenskaper som de 
besitter. Det är dessa egenskaper som avgör vem som är en ledare eller inte. Detta perspektiv 
menar att organisationer kommer fungera bättre om personer med rätt egenskaper blir satta i 
en ledarposition. För att bedöma detta används då ofta något sorts personlighetstest 
(Northouse 2010).  
 
Mycket kritik har detta perspektiv fått då det inte tar hänsyn till varken situationer eller 
utveckling, samt att ledare kan uppvisa motsägelsefulla egenskaper vilket också gör det svårt 
att säga exakt vilka egenskaper som utmärker en ledare (Alvesson & Svenningsson. 2010). 
Både Northouse (2010) samt Alvesson & Svenningsson (2010) har sammanställt de drag i 
egenskapsperspektivet som undersökningar har visat är mest förekommande bland ledare.  
 

Northouse  
Sammanställning av egenskaper 

Alvesson & Svenningsson 
Sammanställning av egenskaper 

Självförtroende Ledarskaps motivation 

Bestämdhet Driv 

Integritet Ärlighet & Integritet 
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Social Kognitiv förmåga 

Intelligens Kunskap om bransch 

 
Kopplingen från ledare till personlighet kan hittas i olika modeller eller test. En vanlig 
sammankoppling mellan ledare och personligheter är användning av något som kallas 
femfaktormodellen. Det är en modell som radar fem olika personlighetstyper med specifika 
egenskaper.  
 

Personlighetstyp Egenskaper 

Neurotisk Tendens att vara deprimerad, ångestladdad, osäker, känslig 
och fientlig.  

Utåtriktad Tendens att vara social, bestämd och har positiv energi 

Öppenhet Tendens att vara informerad, kreativ, insiktsfull och nyfiken 

Behaghet Tendens att vara accepterande, överensstämmande, 
förtroendefull och omhändertagande 

Samvetsgrann Tendens att vara noggrann, organiserad, kontrollerande, 
pålitlig och avgörande.  

(Northouse 2010) 
 
Det har visat sig att den personlighetstypen som är starkast associerad med ledarskap och som 
är det viktigaste draget hos effektiva ledare är utåtriktad följt av samvetsgrann (Northouse 
2010).  
 
Femfaktormodellen kommer användas för att tematisera personlighetsdrag som framkommit 
från studien. Detta för att få en bild av vilka personligheter som efterfrågas från rekryterare 
och i annonser när det gäller chefspositioner. I analysen kommer sedan ledarskapsteori och 
femfaktormodellen att analyseras och jämföras med rekryterarnas egna tankar gällande 
personlighet och personlighetsdrag.  

3.2 Contract Theory - Asymmetrisk information 

Något som denna studie vill förstå är rekryterares metoder och tillvägagångssätt vid 
personlighetsbedömningar av chefer. Situationen mellan rekryterare och kandidat omfattas av 
informationen som behöver bytas mellan dem. Något som förklarar möjliga problem och 
lösningar för denna informationshantering är Contract Theory.  
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Contract Theory är en teori som handlar om hur aktörer kan-, och faktiskt bildar, avtal. 
Relationen mellan en arbetsgivare och en arbetstagare karaktäriseras av ett kontrakt där 
information behöver utbytas (Bolton & Dewatripont 2005). Informationen som finns vid ett 
kontraktsskapande kan vara symmetrisk eller asymmetrisk. Symmetrisk information handlar 
om att båda parter har lika mycket, eller lika begränsad information vilket innebär att ingen 
av dem har en fördel över den andra. Asymmetrisk information handlar istället om att ena 
parten besitter information som den andra parten saknar, och därmed har ett 
informationsövertag (Perloff 2017).  
 
Marknader kan ha stora problem med situationer där det förekommer asymmetrisk 
information i och med att informationsövertag kan störa ekonomiska val och ibland även 
förhindra att de ens äger rum (Krugman & Wells 2009). För att anställaren ska få så mycket 
information som möjligt av kandidaten behöver man hantera den asymmetriska information 
som riskerar finnas i urvalssituationen (Bolton & Dewatripont 2005).  
 
Krugman & Wells (2009) beskriver förklaringen till att asymmetrisk information uppstår är 
att folk generellt sett vet mer om sig själva än vad andra gör. En följd av detta beskrivs som 
adverse selection (Perloff 2017). Adverse selection uppkommer på grund av att säljaren vet 
mer om produkten eller tjänsten än vad köparen gör. Lösningen för adverse selection är 
screening vilket innebär att köparen använder observerbar, konkret information för att dra 
slutsatser om den asymmetriska informationen. Krugman & Wells (2009) tar upp exemplet 
hur ett försäkringsbolag kanske inte vet huruvida en individ är en bra förare eller inte, men de 
har statistik på hur personer i dennes ålder, könstillhörighet och bil beter sig i trafiken och hur 
ofta de råkar ut för olyckor. Köparen går helt enkelt igenom den observerbara fakta som är 
relevant och kan utifrån den informationen göra ett betydligt säkrare val (Krugman & Wells 
2009).  
 
Denna teori kommer att användas i analysen och jämföras med rekryterares tillvägagångssätt 
för att hantera det informationsövertag som kandidater kan tänkas ha i intervjusituationer.  

3.3 Kandidaters självpresentation - Impression Management 
För att förstå vad rekryterare har möjlighet att bedöma hos kandidater utöver den konkreta 
information som presenteras, exempelvis ett CV, har denna studien använt sig av en modell 
som beskriver på vilka sätt som personer presenterar sig själva i intervjusituationer.  
 
Modellen heter Impression Management och beskriver hur individer medvetetet eller 
omedvetet försöker påverka hur andra uppfattar dem genom att reglera och kontrollera 
informationen i en social situation (Leary & Kowalski 1990). Enligt Tedeschi (1981) finns 
det flera orsaker till varför folk använder Impression Management. De tar upp anledningar 
som strategisk självpresentation, försök att undvika skuld och få beröm samt att få makt och 
socialt inflytande. Den vanligaste formen av Impression Management är strategisk 
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självpresentation (Van Iddekinge, Mcfarland & Raymark 2007), vilket innebär att man har ett 
syfte med hur man presenterar sig själv för att påverka hur andra ser på en.  
 
Strategisk självpresentation rör i intervjusituationer uttalanden som handlar om kandidatens 
kompetenser och egenskaper. Uttalandena kan antingen tillhöra kategorierna assertive 
(positiva påståenden initierade av kandidaten) eller defensive (kandidatens ursäkter och 
berättiganden som svar på rekryterarens antaganden). Van Iddekinge, Mcfarland & Raymark 
(2007) beskriver också fenomenet där kandidaten speglar rekryterarens åsikter och framställa 
dem som sina egna vilket beskrivs ske för att kandidaten vill framkalla personligt tycke och 
attraktion mellan sig själva och rekryteraren.  
 
Cook (2009) presenterar Impression Management inom rekrytering i fyra delar,  
Assertive IM, Defensive IM, Ingratiation & Non-verbal behaviour.  
 

Assertive IM Påståenden initierade av kandidaten, 
framhävandet av gynnsamma intryck 

Defensive IM Kandidatens svar på rekryterarens 
antaganden, skyddandet av bilden av sig 
själv genom ursäkter, berättiganden och 
bortförklaringar 

Ingratiation Insmickrande, för att framkalla personligt 
omtycke och attraktion kan personer försöka 
framställa sina egna åsikter i linje med 
intervjuarens 

Non-verbal behaviour Fysiskt beteende (Leende, ögonkontakt, 
nickande, gester) 

 
Tabell 1. Karaktärisering av de 4 delarna av Impression Management utifrån Cook (2009), 
Levashina & Campion (2007) & Van Iddekinge, Mcfarland & Raymark (2007).  
 
Impression management och de fyra delarna som Cook delar upp det i kommer användas som 
utgångspunkt för hur kandidater presenterar sig i intervjusituationer. Detta kommer användas 
i analysen för att förstå vilka delar av kandidaters självpresentation som rekryterarna tar 
hänsyn till i sina bedömningar.  
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4.0 Metod 
 

Denna studie söker att få en djupare förståelse till frågeställningarna, för att göra det på 
bästa sätt har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer valt. Här kommer vi 
beskriva vilka metodiska val som har tagits samt gå igenom genomförandet av både 
intervjuerna och analysen av arbetsannonser. 

 

4.1 Kvalitativ metod - Intervjuer 

Syftet med undersökningen har varit att få djupare förståelse kring rekryterares resonemang 
vilket gjorde att en kvalitativ ansats valdes. Att studera kvalitativt innebär att man utgår från 
studiesubjektets perspektiv samt är forskarens närvaro mer central i undersökningen 
(Alvesson & Sköldberg 2017). För att kunna få en förståelse från rekryterare som arbetar med 
rekrytering valdes det att göra intervjuer. Det finns olika varianter av intervjuer, i denna 
studie så har en semistrukturerad ansats valts vilket innebär att intervjuaren har en större 
frihet att gå utanför svaren och skapa en mer personlig dialog. En semistrukturerad intervju 
kan öppna upp för en större förståelse och ger intervjuobjektet möjlighet att besvara på frågor 
i sina egna termer, vilket kan ge bättre svar (May 2011).  
 
Totalt gjordes sex intervjuer som var ca 40-50 minuter långa med olika personer som 
arbetade inom rekrytering. Att göra flera intervjuer gör det möjligt att få ett mer tillförlitligt 
resultat då ingen enskild intervju kan oavsett hur informationsrikt den varit ge mer än 
begränsade insikter. Detta då det bara är genom jämförelser mellan flera intervjuer som 
betydelsen av varje enskild helt kan uppfattas (May 2011). En intervju gjordes över telefon 
och resten gjordes genom personliga möten. Nackdelen med telefonintervjuer är att de kan 
blir torftigare och man kan missa relevant information (Alvesson 2011). För att undvika detta 
försökte vi att få ett så naturligt samtal som möjligt och bad respondenten sätta sig i ett tyst 
rum.  
 
Intervjuerna delades upp mellan oss författare så att vi gjorde 3 var. Detta eftersom att det vid 
användning av två intervjuare oftast är en som ställer frågor och en som observerar vilket gör 
att den som blir intervjuad kan känna att den blir övervakad. Något som kan påverka 
resultatet är om personen inte känner sig trygg eller bekväm (Alvesson 2011). De fördelarna 
som finns med att vara två som intervjuar är att om en ser på intervjun objektivt ges 
möjligheten att upptäcka ej verbala tecken. För att tillgodose detta som ensam intervjuare 
valde vi att spela in intervjun så att inget fokus skulle läggas på anteckning med risk att man 
missar viktiga fysiska beteende eller liknande.  
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För att intervjuerna ska bli lyckade tar May (2011) upp tidigare forskning som anser att det 
finns tre kriterier. Det första är tillgänglighet vilket innebär att personerna som ska frågas 
faktiskt har tillgång till information och kunskap kring det som ska undersökas. För att 
kontrollera detta genomfördes en bakgrundskontroll av rekryterarnas kompetens. Både innan 
och väl vid intervjun ställdes även kontrollfrågor gällande deras erfarenhet av 
chefsrekrytering. Detta för att säkerställa att intervjuobjektet hade en gedigen personlig 
erfarenhet av det som studien sökte förståelse kring.  
 
Det andra kriteriet är kognition vilket innebär att intervjuobjektet har förståelse kring vad 
som krävs och förstår vilka förväntningar som finns. Det hänger ihop med det tredje kriteriet 
som är motivation, vilket innebär att intervjuaren skapar motivation och får intervjuobjektet 
att känna sig meningsfull. För att skapa en positiv miljö och motivation har det i samtliga 
intervjuer funnit tid för samtal innan intervjun. När intervjuobjekten känner sig respekterade 
och viktiga finns det större möjlighet att de vill vara mer delaktiga i undersökningen. Inga 
svar av frågorna från intervjuguiden accepterades med bara ett ja eller nej, utan följdfrågor 
rörande samma fråga ställdes för att få ett utvecklat svar. Med motiverade intervjuobjekt har 
svaren blivit innehållsrika och känslan har varit att intervjuobjektet verkligen har velat dela 
med sig av sina tankar.  

4.2 Urval 
Urvalet kring studien skedde med ett målstyrt urval, mer specifikt ett kriteriumstyrt urval som 
innebär att man väljer ut individer som uppfyller ett eller flera kriterier (Bryman & Bell 
2017). De kriterier som fanns var att intervjuobjekten skulle arbeta med rekrytering och varit 
delaktiga anställningsprocesser av chefer vid ett flertal tillfällen. Nackdelen med målstyrt 
urval är att trots att de är ett icke sannolikhetsurval så går datan inte att generaliseras till en 
population (Bryman & Bell 2017). Trots detta så var det urvalet som var mest passande då 
det krävdes respondenter med erfarenhet och som hade rekrytering som sitt yrke. När man 
använder målstyrt urval är det lätt att man blandar det med användning av ett annat urval 
också. I detta fall skedde det då det från de ursprungliga målstyrda kontakterna gavs 
information till ytterligare personer som passade in vilket gjorde att det blev ett snöbollsurval. 
Snöbollsurval innebär att man från sin första grupp av forskningsobjekt får förslag på andra 
individer att studera. Nackdelen med detta urval är ett resultatet är väldigt osannolikt en 
representation för populationen (Bryman & Bell 2017). I urvalet blev det blandat mellan 
personer som arbetar med rekrytering inom privata företag, både stora och små, samt som 
arbetade inom en kommun. Samtliga respondenter har varit anonyma, detta valdes då det kan 
vara ett känsligt ämne eftersom att rekryterarna skulle beskriva sina metoder och arbetssätt 
utförligt. Våra intervjuobjekt varierade i arbetsbakgrund och arbetsplatser, uppdelningen var 
följande: 
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Respondent Arbetstitel Antal anställda på respektive 
företag, avrundat till närmaste 
10-tal 

Respondent 1 HR-Specialist och 
rekryteringsansvarig  

1500 anställda 
 

Respondent 2  Enhetschef över HR-avdelning på 
kommun  

5030 anställda 

Respondent 3 VD & personalansvarig  20 anställda 
 

Respondent 4 Rekryteringskonsult på ett 
chefsrekryteringsföretag 

50 anställda 

Respondent 5  Rekryteringsansvarig  250 anställda 

Respondent 6 Rekryteringsansvarig  200 anställda 
 

 

4.3 Databearbetning & Teman 
Samtliga intervjuer spelades in i sin helhet, att använda sig av inspelning har fördelar då 
fokus kan ligga på intervjun och ej på anteckning (May 2011). Med hjälp av inspelning av 
samtliga intervjuer så gjordes en ordagrann transkribering. Det blev totalt 30 sidor av text att 
analysera. Transkriberingen gjordes av båda författarna samt lästes den igenom ett flertal 
gånger för att försäkra att inget hade missats. För att sedan utföra en induktiv analys så lästes 
samtliga intervjuer igenom igen och kodades in i olika färger efter det som var intressant för 
frågeställningen och för det som var mycket förekommande. Varje färg placerades sedan in i 
egna dokument och efter en genomgång så kom fyra olika teman fram:  
 

Tema 1 Värdering av personlighetsdrag 

Tema 2 Metoder för bedömning av chefskandidaters 
personligheter  

Tema 3 Utmaningar vid personlighetsbedömning 

Tema 4 Hantering av dessa utmaningar 
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Utöver indelningen av empirin i olika teman så samlades information gällande 
respondenternas rekryteringsprocesser in i ett separat dokument. Där sammanställdes dem 
efter det som var mest förekommande och en beskrivning gjordes för att placeras i bakgrund 
och ge en förståelse kring hur rekryteringsprocesserna vanligtvis går till.  

4.4 Genomförandet av annonsanalys 
 
För att utföra analysen användes arbetsförmedlingens hemsida för arbetssökande vid namn 
Platsbanken. Där undersöktes kategorin “Chefer och verksamhetsledare” i Stockholm och 
Göteborg. De valdes för att vid användning av de största städerna så ökade tillgången av 
aktuella annonser samtidigt som det blev en bredd av chefsroller, allt från VD till gruppchef. 
I varje annons så fanns det delar som beskrev arbetet samt de kvalifikationer som söktes 
vilket var något som inte togs med i analysen. Det enda som togs från varje annons och 
analyserades var de delar som handlade om vilka personliga egenskaper som eftersöktes. Det 
togs ingen hänsyn till vilket företag eller bransch som gällde utan endast att det var annonser 
för chefspositioner. Annonser på engelska sorterades bort på grund av risk för felöversättning 
som skulle kunna göra datainsamlingen missvisande.  
 
För att utföra analysen så gick varje personlighetsbeskrivning i annonserna igenom och varje 
personlighetsdrag markerades. Vi skapade en tabell där varje drag skrevs upp för att sedan 
göra en beräkning över hur många gånger de framkom i annonserna. Efter det sorterades 
samtliga personlighetsdrag in i fem olika teman skapade utifrån femfaktormodellen.  
 
 

  

14 



 

5. Resultat 
 

Resultatet följer de fyra teman som har framkommit efter kodning av materialet. Första temat 
presenterar de personlighetsdrag i en chef som annonser och rekryterare främst tar upp. 
Personlighetsdragen från annonser har också kodats och placerats in i femfaktormodellen. I 
det andra temat presenteras de bedömningsmetoder som rekryterare använder sig av i sin 
rekryteringsprocess av chefer. Det följs av det tredje temat som handlar om rekryterarnas 
uppfattning om vilka utmaningar de anser finnas med dessa. Detta följs och avslutas sedan 
med det sista temat som handlar om hur dessa utmaningar hanteras. 

 

5.1 Personlighetsdrag som är eftertraktade hos chefskandidater 
Här kommer vi börja med att presentera och kategorisera de personlighetsdrag som var mest 
förekommande i arbetsannonserna. Efter det kommer rekryterarnas perspektiv på 
personlighetsdrag presenteras.  
 
Personlighetsdrag som efterfrågas i arbetsannonser för chefer 
I genomgången av de 100 arbetsannonserna för chefspositioner hittades totalt 87st olika 
personlighetsdrag. Dragen användes totalt 578 gånger vilket gav ett medelvärde på 5,78 
personlighetsdrag per annons. Medianen visade sig vara 6 stycken personlighetsdrag per 
annons och de personlighetsdrag som förekom flest gånger var: 
 

Personlighetsdrag Antal 

Kommunikativ 31 

Strukturerad 31 

Utvecklingsorienterad  24 

Tydlig 22 

Samarbetsvillig 20 
 
 
I genomgången av annonserna upptäcktes det att det fanns två sätt som personlighetsdrag 
presenterades på, antingen med eller utan kontext. Det vanligaste sättet var utan kontext 
vilket innebar att personlighetsdrag presenteras utan en tydlig förklaring till hur draget ska 
tolkas av en kandidat. Ett tydligt exempel på när drag presenterades utan kontext var 
följande:  

“Du har ett bra kommunikativt sätt.” 
 

15 



 

Utan kontext blev det ofta svårt att förstå vad annonsförfattaren faktiskt menade. Vad betyder 
egentligen att “ha ett bra kommunikativt sätt”?  

 
Något som också var vanligt var att annonserna presenterades genom uppradning. Flera olika 
personlighetsdrag stod då i följd utan tydliga förklaringar på situationer eller sammanhang. 
Det var vanligtvis olika personlighetsdrag i varje annons men ett exempel på hur det kunde se 
ut var: 
 

“Du är rationell, tydlig, engagerad och noggrann.” 

 

Det andra sättet som personlighetsdrag presenterades på var med kontext. 
Personlighetsdragen presenterades då genom tydligare beskrivningar kring hur de sökande 
rent praktiskt förväntas agera och vara, såsom:  
 

“I din kommunikation är du tydlig, lyhörd och motiverande.”  
 

I detta fallet blir det tydligt att det är i sin kommunikation som kandidaten ska vara bland 
annat tydlig och lyhörd. Med kontext förekom dock väldigt sällan och kan utifrån vår 
utvärdering snarare ses som undantag vid presentationer av personlighetsdrag i 
arbetsannonser för chefer.  
 
Koppling till femfaktormodellen 
För att se vilka personlighetstyper som personlighetsdragen från annonserna representerar har 
vi kategoriserat dem enligt femfaktormodellen. Samtliga personlighetsdrag från de 100 
arbetsannonserna har nedan blivit indelade utifrån de fem personlighetstyperna (se Bilaga 2).  
 

Personlighetstyp Neurotisk Utåtriktad Öppenhet Behaghet Samvetsgrann Ej kategoriserbara Totalt 

Antal drag från 
annonser  
 

0 st 
 
 

145 st 
(25%) 
 

34 st 
(6%) 
 

71 st 
(12,3%) 
 

129 st 
(22,3%) 
 

199 st  
(34,4%) 
 

 
578 st 
(100 %) 

 

 
De personlighetstyper vars drag var mest förekommande visade sig vara utåtriktad följt av 
samvetsgrann. Neurotisk var den enda personlighetstyp som inte hittades i några annonser. 
Totalt 199 drag hittades i annonserna som inte kunde delas in i en personlighetstyp enligt 
femfaktormodellen. Det var drag som kunde betyda många olika saker eller som var svåra att 
placera. Exempel på sådana ord som förekom mycket men inte kunde placeras in i en 
personlighetstyp var “Utvecklingsorienterad” och “Resultat-orienterad/inriktad”.  
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Personlighetsdrag hos chefskandidater som efterfrågas av rekryterare 
Respondenterna tog upp att det i en chefsroll ställs större krav på att en kandidat besitter rätt 
personlighet för rollen. Detta för att denna person kommer arbeta med andra människor och 
vara i en position av makt. Samtliga respondenter arbetade med personlighetsbedömning i sin 
rekryteringsprocess för chefsroller med argumentet att chefskandidaters personlighet är något 
väldigt viktigt. Rekryterarna uttryckte att det finns vissa delar i kandidatens personlighet som 
är av större relevans. En av respondenterna berättade: 
 

När det handlar om chefsrollerna så skulle jag säga att personligheten är väldigt 
viktig, framförallt vissa saker som förmåga att interagera med andra människor, bra 
kommunikationsförmåga och såklart en förmåga att kunna samarbeta. - Respondent 6 

 
Mer specifikt så uttryckte flera respondenter att det är särskilda personlighetsdrag som fokus 
ligger på i bedömning av en kandidat snarare än en hel personlighet. En respondent uttryckte 
det som: 
 

När det kommer till personlighet då kanske vi snarare riktar in oss på några specifika 
drag, kanske fyra stycken som vi tycker är intressanta för den specifika rollen. Ska 
man liksom göra en bedömning av en kandidat på en timme, kring hur hen är, det går 
ju inte. - Respondent 4  

 
När det gällde vilka personlighetsdrag som eftersöks så var alla eniga att det beror på tjänsten 
och situationen. En av respondenterna uttryckte att relationsbyggande ofta är något hen har 
bakhuvudet då det är en person som ska kunna ta obekväma beslut och samtidigt arbeta med 
ett “team”. En annan respondent uttryckte istället att pondus och att en kandidat visar stark 
tydlighet ofta är det viktigaste hos en kandidat som söker en chefsroll. Resterande 
respondenter hade åsikten att det var att det är viktigt att en person vill vara ledare och att den 
har en naturlig fallenhet för det. Det uttrycktes enligt en respondent som: 
 

Det man letar efter är en person som faktiskt tycker om att vara i en ledarroll och där 
man känner att det känns naturligt att den här personen ska leda andra. - Respondent 1  

 
Trots att det inte fanns några specifika personlighetsdrag som respondenterna alltid letade 
efter i en chef så var det några drag som enligt dem brukade vara vanliga. En av de två 
vanligaste var “dominant”. Flera av respondenterna uttryckte att det ordet kunde tolkas fel 
och har en negativ klang i sig, men att det är ett personlighetsdrag som de ser som någonting 
positivt. En respondent uttryckte sig som att “det visar en kandidats fallenhet för att leda” - 
Respondent 2. Det näst vanligaste personlighetsdraget som nämndes var noggrannhet. 
Noggrannhet tolkade en respondent som att en person är strukturerad och gör sitt jobb 
ordentligt. En annan respondent talade istället om draget som att någon är grundlig och inte 
gör misstag då det är av relevans på respondentens företag.  
 

17 



 

Respondenterna fick frågan kring hur de skulle göra vid ett val mellan arbetserfarenhet och 
personlighet. I det valet var samtliga respondenter eniga och ansåg att personlighet ofta kan 
vara övervägande vid bristande erfarenhet. En viss kompetens måste dock alltid finnas och 
personlighet kan inte gå över en för stor brist i erfarenhet. Men personligheten är så relevant 
att det ofta är det som avgör vilken kandidat som anställs. En respondent uttryckte valet enligt 
nedan: 
 

Såhär, alltså om man har två kandidater och båda kan lika mycket, eller den ena 
kanske till och med kan lite mindre, men det är just dens personligheten som man 
gillar mer, då väger det mer än kompetensen. - Respondent 5  

 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis var rekryterarna eniga att det inte är en hel personlighet som bedöms 
utan specifika drag som en kandidat ska ha. Något som rekryterarna också tog upp som var 
viktigt i en chefskandidat var att det fanns en naturlig fallenhet för att vara chef. Vid mer 
specifika personlighetsdrag så var det två drag som rekryterarna främst letade efter i en chef, 
de var dominant och noggrann. I arbetsannonserna var istället de tre vanligaste 
personlighetsdragen som eftersöktes i en chef kommunikativ, strukturerad och 
utvecklingsorienterad. Detta gav olika preferenser av personlighetsdrag från de två empiriska 
undersökningarna om man endast kollar på de exakta ord som nämnts. Vid en mer liktydig 
syn så skulle ordet strukturerad som var den näst vanligaste personlighetsdraget i annonserna 
kunna tolkas vara synonymt med draget noggrann. Det ger då ett personlighetsdrag för en 
chef som återfinns i både annonser och rekryterare.  
 

5.2 Metoder för bedömning av chefskandidaters personligheter  
Samtliga rekryterare använde sig av intervjuer som bedömningsmetod för personligheter i 
chefskandidater. Respondenterna var dock alla överens om att arbetsintervju som 
bedömningsmetod för en chefskandidat är en metod som inte är komplett. För att metoden 
ska bli fullständig så kompletteras den med ytterligare metoder. Det som intervjuerna 
kompletterades med var framförallt personlighetstester, men även referenstagning och 
bakgrundskontroller. De personlighetstester som rekryterarna använde sig av var till en 
övervägande del från leverantörer som arbetar med datadriven psykologi i form av 
arbetspsykologiska tester. Majoriteten av rekryterare utförde olika varianter av tester som 
dessa leverantörer erbjuder för att bedöma chefers personligheter och personlighetsdrag. Hur 
dessa tester användes var att kandidaten själv fick genomföra en självskattning om hur de 
tycker att de är och beter sig. Rekryterarna använde sedan resultaten från testerna för att 
forma arbetsintervjun. Tre av rekryterare ansåg även att det var bra att diskutera resultatet 
med kandidaterna för att förstå hur de resonerat vid sina svar. Detta då frågor och svar kan 
tolkas på så många olika sätt. 
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När det diskuterades om bedömning var magkänsla ett ord som uppkom och som samtliga 
respondenter hade tydliga åsikter om. Specifikt när det pratades kring beteenden och svar från 
kandidaten som var upp till tolkning. Här menade majoriteten att magkänslan spelar en roll, 
oavsett om det är avsiktligt eller inte. Skillnaden var att vissa respondenter ville att man 
skulle hålla sig borta från den, medan andra hävdade att det bör vara med i bedömningen 
eftersom att det kan vara en indikator på att det är något som är fel. En respondent som inte 
såg magkänsla som något man ska lyssna på sade: 

 
Det är ju som när folk säger såhär, “ Ja men vad svarade hen på den här frågan om 
hen vill vara kvar om 3 år?” , ja hen svarade ja, och så säger den här personen “men 
min känsla är att den här personen kommer att sluta om ett år”, okej. Man kan bara gå 
på vad personen säger. Man kan ju inte säga såhär, “du svarade så, men jag tolkar det 
så”. Det går ju inte. - Respondent 4 
 

En av respondenterna som menade att det kunde vara bra att lyssna på magkänslan 
formulerade det istället som: 

 
Om jag ska anställa någon, och jag känner “det här känns rätt”, så blir det ofta bättre. 
Det kan ju vara så att det inte känns bra från början men blir bra ändå, men det är ju 
större chans att med dem det känns bra med från början känns det bra med sen och 
tvärtom. - Respondent 5 

 
Något som rekryterna diskuterade utöver det som tidigare nämnts var bedömningen av annat 
än de faktiska svaren som kandidaterna ger i en intervju. Saker såsom självsäkerheten i en 
kandidat eller fysiska beteenden som kandidaten visar. Två av rekryterarna hade kritik mot att 
bedöma sådant då det är en isolerad intervjusituation och det inte går att från den se hur 
någon kommer vara som chef. Detta eftersom personen i en chefsroll kommer hamna i 
massor av andra situationen. De andra fyra rekryterarna höll inte med och menade att de 
bedömde saker som kommunikationen eftersom att det kan vara en indikator på hur 
kandidaten beter sig på jobbet. En av respondenterna förklarade detta som: 
 

Man bedömer ju jättemycket i hur de framställer sig, alltså med vilken tydlighet och 
pondus de kan leverera det, oavsett om det är medvetet eller omedvetet så får man en 
bättre bild av någon som är pedagogisk på att förklara vad den har gjort och berätta 
varför. - Respondent 1 

5.3 Utmaningar kring rekryteringsprocessen av en chef 

Alla rekryterare var överens om att det fanns problem med att använda sig av intervjuer för 
att kunna bedöma personligheten hos en chefskandidat. Främst var det tre problem som 
rekryterarna tog upp som de ansåg var mest förekommande med intervju som metod.  
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Det första problemet som rekryterarna ansåg fanns vid intervju med en chefskandidat var att 
det sker missuppfattningar mellan rekryteraren och kandidaten. Missuppfattningarna var 
bland annat kring så kallade “buzzwords”, alltså ord som är populära just nu så som 
“ambitiös”, “driven” eller “prestigelös”. Problemet med dessa menade rekryterarna vara att 
de i princip inte betyder någonting. Egenskaper eller ord kan ha olika betydelse för olika 
personer, vilket gör det lätt för förvirringar i en intervju. Detta menas vara en risk i den 
situationen om man utgår från att ord har samma betydelse. Respondenterna trodde att denna 
risk i många fall bortses från på grund av tidsbrist och att rekryteringar ska ske snabbt. En 
respondent gav exemplet nedan:  
 

“Vi vill ha en ambitiös person”, så är det en kandidat som säger “Jag är jätteambitiös, 
det är min styrka” Då kan det som vi menar med ambitiös, det är att man jobbar 100 
timmar i veckan, medan ambitiös för kandidaten kanske är att “jag kommer till jobbet 
i tid”, alltså det kan betyda så olika saker och det är en stor risk. - Respondent 2 

 
Det andra problemet som diskuterades var att det kan vara en kandidat som tycker om 
intervju som format och är därför skicklig på att intervjuas. Detta menade en respondent kan 
vara en risk då det inte går att göra en rättvis bedömning av kandidaten. Respondenten 
förklarade det som: 
 

Man har en kandidat som älskar situationen intervju och att bli intervjuad så han är 
jätteduktig på det, och då kan den personen framställa sig på ett eller ett annat sätt.  
- Respondent 5 

 
Det tredje och sista problemet och det som ansåg vara det vanligaste problemet kring 
intervjuer med chefskandidater var risk för falska svar samt att en kandidat säger lögner. 
Samtliga respondenter var eniga om att lögner och stora överdrifter i intervjusituationen för 
chefspositioner är något som förekommer. Rekryterarna menade dock att trots att detta är 
något förekommande var det inte något som de uppfattade som ett stort problem. Detta då det 
är något de arbetar aktivt med att försöka uppfatta och hantera.  
 
När det diskuterades kring lögner så var det ett ord som framkom mycket från rekryterare 
vilket var ordet “överdrift”. Överdrifter ansågs enligt respondenterna vara något som 
kandidater för chefsjobb gör för att de verkligen vill ha jobbet, det sågs därför inte som något 
problem. Det är till och med något som förväntas och ansågs vara något vanligt som inte 
tolkas som lögn. Den enda gången samtliga respondenter menade att det är problematisk var 
när det handlar om överdrift i kompetens, men de ansåg att dessa lätt gallras bort i 
rekryteringen. När en kandidat påkoms med att ha talat osanning så var respondenterna som 
varit med om en sådan situation eniga. En lättare överdrift var accepterat men en lögn var inte 
något de hade kunnat förlåta. De lögner som respondenterna varit med om handlade om 
felaktiga referenser och felaktiga påståenden om examen. I situationer som dessa menade 
rekryterarna att de inte gått vidare med kandidaten.  
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För att få ytterligare perspektiv på hur rekryterarna förhöll sig till lögner blev samtliga 
respondenter presenterade till Thompson och McHughs (2009) perspektiv. Deras perspektiv 
handlar om att lögner inte alltid behöver vara något negativt utan att det kan innebära att 
kandidaten är anpassningsbar till sin framtida organisation. Till detta ställde sig samtliga 
respondenter nästan likadant, samtliga utom en tyckte att det kändes fel eller konstigt att se på 
lögner i en intervju på det sättet. Majoriteten tog därför avstånd till studien och ansåg att 
lögner inte är något de ansåg sig kunna se som positivt i chefsrekrytering. En av 
respondenterna uttryckte sitt argument som: 
 

Jag tror inte att det blir bra om någon börjar med att säga en lögn, för att det kommer 
att krävas mycket mer ansträngning från kandidaten när den väl jobbar, och då 
kommer inte den att känna sig trygg eller göra ett bra jobb i längden. - Respondent 5 

 
Den var bara en respondent som höll med perspektivet att det kan vara bra med större 
överdrifter och lögner. I CVt menade denna rekryteraren att dokumentet ska presentera 
kandidaters prestationer och då bör inte större överdrifter förekomma, men i intervjuer ansåg 
respondenten att detta kan vara något väldigt positivt. Det som respondenten såg vara positivt 
med att tala osanning var att det visar att chefskandidaten verkligen vill in i företaget och har 
viljan. Respondenten förklarade det som:  
 

För det tyder på att man är driven och vill verkligen ha det här jobbet, så då tar man i 
lite extra, böjer lite på sanningen. Man är hungrig, det är den viljan man vill åt. - 
Respondent 3 

5.4  Hur hanteras utmaningarna i arbetsintervjuer  
Det kom fram tidigare att chefsrekryterare uppfattade att det fanns tre sorters utmaningar i 
intervjuer. Först var det problemen kring användning av så kallade “buzzwords” som kan 
skapa missuppfattningar. Eftersom att “buzzwords” och andra ord kan ha olika betydelse för 
en kandidat jämfört med en chefsrekryterare så försöker rekryterarna att lösa detta genom att 
få kandidaterna att ge exempel på situationer när de använder sig av sådana ord eller uttryck 
för. Detta görs genom hypotetiska och riktiga situationer där kandidaten får beskriva hur den 
tror att den skulle agera och hur den faktiskt tidigare har agerat. Rekryterarna ansåg att de på 
detta sättet kunde motverka en missuppfattning av ord eller så kallade buzzwords. De menade 
att ju fler exempel på situationer som kandidaten kan ge, desto bättre.  
 
Det andra problemet var kring kandidater som är skickliga på att intervjuas, för att hantera det 
problemet så hade rekryterarna en lösning i att använda sig av provanställning. Detta är en 
kostsam lösning och inte något som användes vanligtvis, men i de fall rekryterarna hade svårt 
att bedöma en chefskandidat under en intervju var det ett verktyg de tog till. Detta för att man 
enligt rekryterarna ofta märker inom några veckor på arbetsplatsen om något känns fel. Då 
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finns möjligheten att kunna utvärdera en kandidat senare och ta ett beslut om fortsatt 
anställning. En av respondenterna beskrev dilemmat som: 
 

Det är ju lite det här “fake it till you make it”, man kan aldrig vara 100% säker hur 
pass framgångsrik personen kommer vara när den väl är på plats. - Respondent 6  

 
Den sista och den utmaning som var den allvarligaste enligt rekryterarna var risken att en 
chefskandidat talar osanning. I diskussion om risken att en chefskandidat ger ett falskt svar 
och talar osanning så såg rekryterare inte detta som ett stort problem. Detta på grund av att de 
har verktyg för att hantera det och det var två olika metoder som rekryterarna använde sig av. 
Samtliga respondenterna använde sig av beteendeinriktade frågor. Det innebär att kandidaten 
ska ge ett exempel eller beskriva en situation som svar och använder sig då inte av frågor som 
kan ha ett “Ja” eller “Nej” svar. Två av rekryterarna använde även en annan metod som 
innebar att det först låg fokus på att be kandidaten presenterar sig själv innan de berättade om 
själva arbetet. De ansåg att man genom detta kan undvika att en kandidat anpassar sig själv 
till att passa in i rollen. En respondent uttryckte detta som: 
 

Kandidaten kommer koppla på det man berättar om tjänsten i sin berättelse på sig 
själv, vilket är naturligt men samtidigt ett problem. - Respondent 2 
 

Samtliga av rekryterarna var dock eniga om att det inte går att säkerställa sanningshalten i 
svaren från kandidater, men att dessa metoder har visat sig vara det bästa de kan gå på utifrån 
de förutsättningar som finns gällande tid och resurser. 
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6. Analys & diskussion 
 

Analysen har delats upp i två delar. I den första delen diskuteras rekryterarnas tankar kring 
personligheter och resultatet från annonsanalysen med kopplingar till ledarskapsteori och 
femfaktormodellen. I den andra delen diskuteras det kring utmaningarna som rekryterarna 
stöter på, här används Impression Management för att förklara kandidaters agerande och 
sedan analyseras empirin med contract theory.  

 

6.1 Diskussion kring eftersökta personlighetsdrag i chefer 
utifrån ledarskapsteorier och femfaktormodellen 

De två personlighetsdrag som rekryterare eftersökte i chefer var dominant och noggrann. 
Båda personlighetsdragen passar in i femfaktormodellen. Dominant kan tolkas som bestämd 
(utåtriktad) samt avgörande (samvetsgrannhet) och noggrann är ett drag som återfinns i 
personligheten samvetsgrannhet. Detta kan visa att de drag som respondenterna mest letade 
efter var drag inom personlighetstyperna utåtriktad och samvetsgrann. Det stämmer in i 
Northouse (2010) tankar där utåtriktad var den personligheten som vanligtvis hittades i 
chefer. Efter indelningen av personlighetsdrag från chefsannonserna i femfaktormodellen 
kom samma resultat fram, där var utåtriktad också den personlighet som förekom mest och 
den följdes av samvetsgrann. Det kan därav ses som att annonser för chefer och 
chefsrekryterare som intervjuar letar efter samma personlighetstyp enligt femfaktormodellen. 
 
En majoritet av rekryterarna ansåg att det var relevant att en chefskandidat hade en fallenhet 
för att vara ledare. Det uttrycktes som “ska kännas naturligt” i frågan att en person ska leda 
andra.  Från dessa tankar kunde likheter ses med egenskapsperspektivet som Northouse 
(2010) och Alvesson & Sveningsson (2010) diskuterar. Likaså som Northouse uttryckte de 
negativa aspekterna så var respondenterna inne på samma spår. Att endast leta efter specifika 
ledardrag samt naturliga ledare kan sätta käppar i hjulet då det inte ger anpassning för 
situationen. Men det var fortfarande någon som en majoritet av rekryterarna ansåg som 
viktigt.  
 
Northouse (2010) och Alvesson & Sveningsson (2010) hade sammanställt fem drag som de 
mest förekommande i egenskapsperspektivet. Dessa drag var inte ordagrant förekommande 
hos respondenterna eller i annonserna. Dock kan draget bestämd som fanns i 
sammanställningen kopplas till ordet dominant som rekryterarna tog upp. Samt draget tydlig 
som var det 4:e vanligaste personlighetsdraget i annonserna. Utöver det så var de inga drag 
som kan lätt kopplas till sammanställningarna. Varför det blev så kan bero på det som 
Alvesson och Sveningsson (2010) tar upp gällande att det kan finnas motsägelsefulla 
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egenskaper. En ledare kan säga sig vara dominant men samtidigt uppvisa osäkerhet i vissa 
situationer, vilket kan göra det svårt att bedöma vilka drag som de eftersöker.  

6.2 Diskussion om utmaningar med intervjuer som 
bedömningsmetod utifrån Contract theory och Impression 
Management 

Utmaningar i intervjuer handlar mycket om hanteringen av information. För att göra det 
tydligare har vi delat upp det i två delar, konkret och abstrakt. Vad vi menar med konkret 
information är det som faktiskt sägs eller ett resultat av något som till exempel ett 
personlighetstest. Abstrakt information menas vara det osagda som är upp till tolkning av 
intervjuaren, till exempel kandidatens självsäkerhet under intervjun.  
 
Konkret information 
I linje med Krugman & Wells (2009) beskrivning av adverse selection menar respondenterna 
att det aldrig går att vara säker på en kandidats personlighet och att det som dem försöker att 
göra är en så säker bedömning som möjligt utifrån den tids- och resurs aspekt som finns. Det 
visade sig att arbetsintervjuerna i många fall var långt ifrån hela processen av att bedöma 
chefers personligheter. Det som ofta genomfördes innan var personlighetstester som 
kandidaterna ombeds genomföra genom självskattning. I Cooks (2009) modell av Impression 
management täcktes därmed Assertive & Defensive Impression management, detta genom 
personlighetstester och beteendeinriktade frågor under arbetsintervjun. Genom att låta 
kandidaten beskriva hur de agerar i situationer och utmaningar skapar rekryterare en bild av 
personlighetsdragen som de är intresserade av. Efter en sammanställning av kandidatens 
konsekventhet, både från testerna och från intervjun ansågs en tydlig bild kunna skapas. Det 
sker alltså en så kallad screening (Krugman & Wells 2009) av kandidaten utifrån den 
information som finns och görs tillgänglig.  
 
Abstrakt information 
Den konkreta informationsinsamlingen skedde i samarbete med moment som visade sig vara 
upp till tolkning, så kallat Non-verbal behaviour (Cook 2009). All information som 
framkommer i en arbetsintervju är inte konkret och detta visade sig rekryterarna hantera på 
olika sätt. Man skulle kunna säga att det fanns två grupper där argumenten handlade om 
validiteten av att analysera beteenden i självaste arbetsintervjun och använda det som 
underlag för bedömning av kandidaten. Den ena gruppen menade att beteenden i 
intervjusituationen ger indikationer på hur kandidaterna sedan kommer att bete sig på 
arbetsplatsen. De tolkade därför medvetet informationen och använde sig därmed av den som 
en del av sin screening. Den andra gruppen menade istället att intervjusituation snarare ska 
ses som en isolerad, unik situation utan säker korrelation med arbetsprestationen. De skapar 
därmed en uteslutning av denna, abstrakta, information från bedömningen av kandidatens 
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personlighet. Rekryterare har alltså olika syner kring vilken information som är relevant för 
deras bedömning.  
 
En annan tydlig utmaning för rekryterarna visade sig vara tolkningsperspektivet av vad 
kandidaten säger och vad hen faktiskt menar, både under personlighetstester och i intervjuer. 
Här menar rekryterarna att de ofta använda sig av uppföljande frågor där kandidaten får 
möjlighet att beskriva en situation och ett händelseförlopp för att tydligare beskriva vad som 
faktiskt menas. Detta kan även kopplas till asymmetrisk information, bara kandidaten vet all 
information om hur den faktiskt beter sig och hur den har tolkat frågorna. Problemet med 
asymmetrisk information i rekryteringsprocesser var något som rekryterarna var väl 
medvetna om. Enligt rekryterarna ansågs dock detta lösas relativt enkelt genom följdfrågor 
där kandidaten förväntas förklara när den agerat i linje med det personlighetsdrag som den 
beskrivit sig inneha. Om kandidaten kan ge ett bra svar på detta anses hen tala sanning. För 
att återigen koppla till contract theory (Bolton & Dewatripont 2005) så handlar relationen 
mellan köpare (rekryterare) och säljare (kandidat) som tidigare teoretiserat om att utnyttja den 
konkreta information som finns för att sedan göra beslut grundade i det statistiskt säkraste 
som finns att gå på, även om detta inom rekrytering i många fall visat sig vara kompletterat 
av abstrakt information. Den abstrakta informationen konkretiseras dock så långt resurserna 
räcker för att närma sig jämförbar data som kan utnyttjas vid val av kandidat för anställning.  
 
Paradox i rekryterares syn på sina metoder 
Respondenterna menade att de var säkra på att de själva inte har problem med lögner och 
överdrifter. Samtidigt menades det att dem inte kan säkerhetsställa sanningshalten i svaren 
och att lögner och större överdrifter förekommer. Precis som en respondent förklarade, gör 
detta att kandidater kan lyckas med större överdrifter och lögner så länge de gör detta bra hela 
vägen genom rekryteringsprocessen. Det känns därmed som en paradox, rekryterarna 
upplyser att det är något som kan ske och att det inte alltid går att veta när det händer, men de 
säger samtidigt att de inte ser det som ett problem för dem själva.  
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7. Slutsats  
Syftet med denna studie var att få förståelse för hur rekryterare värderar och bedömer 
personligheter i chefsrekrytering. De slutsatser som framkommit presenteras nedan från de 
två frågeställningarna.  
 
Hur bedömer rekryterare personligheter i rekryteringsprocesser för chefer? 
Studien har visat att personlighet värderas högt i chefsrekrytering och att den rätta 
personligheten till och med kan väga över vid bristande arbetserfarenhet. Något som 
respondenterna var tydliga med var dock att det är personlighetsdrag som bedöms snarare än 
personligheter. För att bedöma och mäta dessa använde sig rekryterarna av 
personlighetstester och beteendeinriktade frågor som tillsammans menades skapa en tydlig 
bild av vilka drag chefskandidater innehar. Det fanns dock två metoder som rekryterarna hade 
olika åsikter om. Det första var att bedöma hur kandidaten faktiskt beter sig i själva intervjun 
medan det andra var att gå på sin magkänsla och huruvida det “känns rätt”.  
 
Från rekryterare framkom det att specifika personlighetsdrag var något som hade stor 
betydelse. Utifrån annonsanalysen efterfrågas framförallt dragen kommunikativ, strukturerad, 
utvecklingsorienterad, tydlig och samarbetsvillig i en chef. Utifrån rekryterarna efterfrågades 
främst dragen dominant och noggrannhet. Det enda drag som hade likheter i både annonser 
och från rekryterare var orden strukturerad samt noggrann. De personlighetstyper inom 
femfaktormodellen som visade sig vara mest eftersökta gällande chefer var utåtriktad och 
samvetsgrann, både från rekryterare och arbetsannonser.  
 
Vilka utmaningar anser rekryterare att det finns vid personlighetsbedömningar av 
chefer i arbetsintervjuer och hur hanteras dem? 
De utmaningar som rekryterarna menade fanns vid arbetsintervjuer av chefskandidater var:  
 

1. Risk för missförstånd mellan kandidat och intervjuare av vad man faktiskt menar 
2. Att kandidater är olika duktiga och bekväma med intervjuer som format  
3. Risken att kandidaten ger falska svar 

 
Samtliga utmaningar hade rekryterarna sätt att hantera, för att undvika missförstånd ber 
rekryterarna kandidaterna att ge exempel på sitt beteende från verkliga situationer som skett 
tidigare. Rekryterarnas metod för att hantera kandidater med intervjuskickligheter var 
användning av en provanställning, detta gav en möjlighet till att se hur en chefskandidat 
fungerade i arbetet. Gällande risken med att kandidater uppger lögner så fanns framförallt två 
metoder. En av dem var att berätta så lite som möjligt om tjänsten och vad som förväntas för 
att kandidaten inte skulle försöka koppla detta på sig själv. Den vanligaste metoden var dock 
att ställa situationsbaserade beteendefrågor utan att förklara vilket personlighetsdrag som 
eftersöks. För att komma undan med lögner och överdrifter måste kandidaten inte bara tala 
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osanning i sina påståenden, utan även i följdfrågorna som ställs av rekryteraren. Enda 
möjligheten för kandidaten att komma undan med detta blir därför att tala osanning hela 
vägen genom rekryteringsprocessen, ända fram till anställning. 

 
“Fake it till you make it” 

- Respondent 6 
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8. Framtida forskning 

I denna studie gjordes en analys av annonser för chefer där endast en specifik del i 
annonserna analyserades, det var den del i annonsen som beskrev vad personen som 
eftersöktes skulle ha för egenskaper. Utöver det så avgränsades en del av analysen till att 
temas in i femfaktormodellens fem personligheter. Det skulle vara intressant att göra en 
liknande analys mer ingående där fullständiga annonser analyseras och granskning görs av 
mer än endast personlighetsdrag. Samt skulle det kunna ge ett annat resultat om en 
anpassning inte görs av resultatet till en fast modell eller genom att endast räkna förekomst av 
personlighetsdrag. Om en induktiv analys görs skulle det ge en chans till att kunna se vad för 
mönster som kan finnas i beskrivningen av inte bara personlighetsdrag utan också kring andra 
saker i annonsen som till exempel arbetsbeskrivningen. Resultatet från en mer fullständig 
analys skulle kunna bli mer generaliserbart samt finns det mindre risk att något missas på 
grund av att inte hela annonsen togs till hänsyn som i denna studies analys.  
 
En ytterligare del som skulle kunna undersökas var att från respondenterna i denna studie 
kom det fram olika metoder som rekryterarna ansåg lösa problemet med lögner och 
överdrifter. Intressant skulle vara att veta hur pass effektiva de situationsbaserade 
beteendefrågor faktiskt är på att uteslutna dessa risker. Detta är något som det inte finns 
någon statistik kring i nuläget och en kvantitativ ansats om just detta är något som skulle 
kunna driva forskningen framåt inom rekrytering.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Presentation till den intervjuande 
Denna undersökning avgränsar sig till chefer så till frågorna som ställs får du gärna tänka 
kring en intervju gällande en anställning för en chef eller någon i ansvarsposition.  
Vi har valt ordet kandidat som beskrivning för en person som är sökande för en anställning i 
en chefsposition.  
 
Grundläggande frågor 

- Vad är din arbetsroll och vad har du för arbetsuppgifter? 
- Hur ser din yrkeserfarenhet ut inom rekrytering? 
- Har du någon gång varit delaktig i rekrytering/anställningsprocess kring en chef? 

 
Rekryteringsprocess 

- Kortfattat, Hur ser rekryteringsprocessen ut vid ditt företag? 
- Hur ser en “vanlig” intervju ut? Anteckna vilka steg de går igenom.  

 
Del 1 - Personligheten  

- Tycker du en kandidats personlighet är viktig i en intervju? Varför? 
- Bedömmer du något annat än endast svaren på frågor du ställer vid bedömning av en 

kandidats personlighet? Utveckla.  
- Vid intervju för en chefsroll, har du en viss personlighet eller specifika drag du är ute 

efter? Tex Ledaregenskaper, vissa drag etc. Utveckla 
- Vad väger tyngst personligheten eller arbetserfarenhet, utveckla?  

 
Del 2 - Mätning 

- Hur avgör du om en kandidat har en viss personlighet / är på ett visst sätt. Använder 
du verktyg, går efter magkänsla etc? 

- Hur bedöms en kandidats personlighet när den presenterar sina positiva sidor? 
- Hur bedöms en kandidats personlighet när den presenterar sina negativa sidor? 
- Hur bedöms en kandidats personlighet när den presenterar hur den hanterat 

utmaningar? 
- Bedömmer du något annat än endast svaren på frågor du ställer vid bedömning av en 

kandidats personlighet? Utveckla.  
- Hur har fysiskt beteende såsom leende, ögonkontakt och gester en inverkan på din 

bedömning av en persons personlighet?  
- Har magkänsla stor betydelse för bedömningen av personlighet? Hur, varför 

 
Del 3 - Lögner och överdrifter / Svårigheter med bedömning 

- Tycker du intervju är den optimala rekryteringsmetoden för personlighetsbedömning?  
- Vad anser du det finns för svårigheter kring att bedöma personligheter vid en 

intervju? 
- Tycker du det kan vara svårt att bedöma om en kandidat försöker säga “rätt” saker och 

forma sin personlighet för att bli vald? 
- Hur bedöms svar som verkar falska, men där du inte med säkerhet vet hur det faktiskt 

ligger till? 
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- Hur bedöms svar som är uppenbart falska? 
tex något som är motsägelsefullt från vad som tidigare sagt eller som är orimligt 

- Det finns en tanke att tala osanning kan vara ett gott tecken, då det visar att 
kandidaten är kapabel och villig att bli den person som kommer att passa in i 
organisationen. Vad tänker du kring det? 
 

Del 4 - Extra  
- Vilka personlighetsdrag kan förekomma? 
- Har ditt företags egna värderingar inverkan på en kandidat, kan det spela roll om den 

passar in eller inte? 
 
Avslutning 

- Finns det något du vill tillägga eller som du kommit att tänka på under intervjun? 
- Tack för medverkan!  
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Bilaga 2. Annonsanalys 
 

Teman Neurotisk Utåtriktad Öppenhet Behaghet Samvetsgrann Ej kategoriserbara Totalt 

Antal & 
"%" - 

145 
(25%) 34 (6%) 71 (12,3%) 129 (22,3%) 199 (34,4%) 578 

 

Personlighetsdrag Antal  Personlighetsdrag Antal  Personlighetsdrag Antal 

Kommunikativ 31  
Anpassningsbar/ 
Flexibel 14  Social kompetens 6 

Strukturerad 31  
Målinriktad/måldriven/
målorienterad 12  

Förtroendeingivande/
skapande 6 

Utvecklingsorienterad  24  Analytisk 11  
Noggrann/öga för 
detaljer 6 

Tydlig 22  Helhetssyn/perspektiv 11  Modig 6 

Samarbetsvillig/ 
sammarbetsförmåga 20  Inspirerande 11  Tillitssam 6 

Resultatorienterad/inri
ktad 19  Trygg 9  

Serviceinriktad/ 
serviceminded 5 

Engagerad 19  
Planerande/ 
långsiktstänkande 8  Engagerande 5 

Lyhörd 18  Utåtriktad 7  Entusiasmerande 5 

Coachande/ 
Rådgivande 17  Kreativ/nytänkande 7  

Problemlösnings 
förmåga 5 

Prestigelös 15  
Affärsmässig/ 
affärsorienterad 7  Initiativtagande 5 

Relationsskapande 15  
Organiserad/ 
organiserande 7  Stabil 5 

Motiverande 15  Beslutsfattande 7  Stresstålig 4 

Självständig/ 
självgående 15  Strategisk 7  Uthållig 4 

Positiv 14  Ödmjuk 7  Lösningsorienterad 4 

Rationell 4  Empatisk 2  Karesmatisk 1 

Systematisk 4  Pondus 2  Personlig 1 

Drivande 4  Mogen 2  Kvalitetsmedveten 1 

Öppen 4  Storyteller 2  Inkännande 1 
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Respekterande 4  Förebild 2  Pragmatisk 1 

Energiingivande 4  Tävlingsinriktad 1  Arbetsmoral 1 

Proaktiv 3  Lojal 1  Teamorienterad 1 

Integritet 3  Jordnära 1  Orädd 1 

Stöttande 3  Ifrågasättande 1  Omhändertagande 1 

Nyfiken 3  Gott omdöme 1  Förändringsbenägen 1 

Pedagogisk 3  Lugn 1  Summa 578 

Ordningssam 3  Reflekterande 1  

 

Självinsiktsfull 2  Stödjande 1  

Uppmärksam 2  Konsultativ 1  

Pålitlig 2  Tålmodig 1  
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