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BAKGRUND: Karin Holmblad Brunsson, forskare på Uppsala Universitet, har genom sin forskning 

tolkat Frederick W. Taylor och Henri Fayols forskning inom management med den 

slutsatsen att det finns ett gap mellan teori och praktik. Med utgångspunkt i denna 

forskning vill vi utreda detta gap genom att undersöka vilken kompetens som 

efterfrågas vid chefsrekrytering i Sverige. 

SYFTE: Syftet med denna undersökning är att, med hjälp av headhunters, utreda huruvida 

det är Taylor eller Fayol’s principer som dominerar i företagsledningen. 
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BACKGROUND:  Karin Holmblad Brunsson, a scientist at Uppsala University, has through her 

research investigated differences between Frederick Winslow Taylor and Henri 

Fayols research regarding management. Her conclusion is that there is a gap 

between theory and practice in their views of management. With basis in this 

research we want to investigate this gap by looking into which competence that is 

asked for when headhunting managers. 

PURPOSE:  Our purpose with this study is with help by interviewing headhunters to investigate 

whether there is the theories of Taylor or Fayol that dominates the management 

team. 

METHODOLOGY: Interviews with headhunters have been done to collect data with a deductive 

approach and structured surveys. This data is the foundation of our analysis whose 
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INLEDNING 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till studien, problemet den avser besvara, dess syfte samt hur studien har 

avgränsats. 

BAKGRUND 

Every year over the past fifty years, the Jackson Library at the Stanford Graduate School of Business in California 

acquired on the average 185 books with the word “management” in their title. (Brunsson, The Notion of 

General Management, 2007, s. 7) 

Forskning inom management har ökat lavinartat de senaste decennierna och detta har medfört en debatt 

angående vilka managementmetoder som är mest effektiva. En av alla frågor som diskuteras är om all denna 

managementlitteratur verkligen är nödvändig eller ej. Är det kanske så att all denna litteratur kan förvirra mer 

än vad den vägleder i jakten på den rätta managementmetoden? Frederick Taylor och Henri Fayol var först 

med att utveckla principer inom management. (Brunsson, The Notion of General Management, 2007) 

Modernt management tillämpar i extrem form idéer av organisationspionjärerna Frederick Taylor och Henri 

Fayol. (Brunsson, Var och en är sin egen organisation, 2011) 

Frederick Winslow Taylor var en amerikansk ingenjör och konsult som är mest känd för sina studier vilka har 

kommit att kallas Taylorism, vilket i grunden bygger på att ta tid på samtliga arbetsmoment och standardisera 

arbetet. Taylors mest kända bok The principles of Scientific Management transkriberades genom samtal på 

hans egendom efter att han slutat arbeta för pengar och har senare blivit väldigt omdebatterad, förlöjligad och 

allmänt förnekad. (Brunsson, The Notion of General Management, 2007, s. 32) 

Henri Fayol var en fransk gruvingenjör och företagsledare som arbetade inom gruvindustrin under större delen 

av sitt liv. Under sina verksamma år lyckades han vända en organisation som var på ruinens brant till att bli en 

blomstrande organisation. Fayols mest kända bok Administration industrielle et générale/General and Industrial 

Management, uppmärksammades först när Fayol var 75 år. Den engelska översättningen kom dessutom först 

under sent 1940-tal. Henry Fayols föreställning om allmän ledning har i kontrast till Taylorismen blivit allmänt 

accepterat till den omfattningen att det tas för givet. (Brunsson, The Notion of General Management, 2007, s. 

32) 

Frederick W Taylor och Henry Fayol är oense om hur ansvaret skall fördelas organisatoriskt. Taylorismens 

principer baseras på idén om specialisering och standardisering (Taylor, 1911/1998). Brunsson (2007) menar att 

man lägger fokus på medarbetarna, där Taylor enligt henne beskriver en decentraliserad syn på management. 

Chefer bör arbeta i en nära relation till sina medarbetare, vilket innebär att dess arbete varierar beroende på 

vilken organisation de arbetar i samt vilken position de har. 



2 

 

Brunsson (2007) menar att Fayolismens principer å andra sidan baseras på idén om att organisationer är så 

pass lika varandra att arbetet som chefen utför är oberoende av verksamhet och organisation. Fayols 

centraliserade syn på management är Taylorismens raka motsats. Fayol lägger fokus på att chefens arbete är 

distanserat till medarbetarna (Fayol, 1916/1984). 

Taylorismen förespråkar att cheferna skall vara specialiserade på sitt område medan Fayolismen anser att 

chefen skall vara specialist på management och således ha ett mer övergripande ansvar. (Brunsson, Var och en 

är sin egen organisation, 2011) 

I utbildningssammanhang förespråkar Fayol att man skall generalisera hur en verksamhet skall styras 

oberoende av organisation. Därför förespråkade han en allmän managementutbildning som komplement till 

ingenjörsutbildningen, samt en generalisering av management där alla organisationer fungerar likadant och 

därför kan styras efter samma grundprinciper. Taylor å andra sidan ansåg att styrsättet måste anpassas efter 

organisationens utformning och speciella förutsättningar. (Brunsson, The Notion of General Management, 

2007) 

I Sverige är andelen universitetsstudenter med inriktning mot ”management” så stor som 10 procent och 

antalet utexaminerade studenter med management som inriktning har dessutom ökat med 500 procent under 

åren 1980-2005 (Alvesson, 2006). Brunsson (2007) menar att organisationer styrs allt mer efter Taylors 

principer, medan managementutbildningar å andra sidan förespråkar Fayols principer. Enligt Brunsson (2007) 

finns det alltså ett avstånd mellan utbildning och verklighet. 

Henri Fayol’s role in all this teaching of management is ambiguous: on the one hand students worldwide learn 

that all organizations should plan, organize, coordinate, command, and control; on the other hand Fayol himself 

does not attract much attention. (Brunsson, The Notion of General Management, 2007) 

PROBLEMBAKGRUND 

Vi vill med denna bakgrund utreda den faktiska skillnaden mellan teori och praktik som Karin Holmblad 

Brunsson talar om. Vi följer Brunssons antagande om att Fayols teorier är dominerande i 

utbildningssammanhang. Vi vill istället utreda huruvida det är Taylor eller Fayol som dominerar vid extern 

rekrytering av chefer. Med andra ord vill vi utreda om det är specialistkunskaper och erfarenheter inom det 

specifika yrkesområdet, eller mer generella erfarenheter inom området management som efterfrågas vid 

rekrytering av dessa poster. Headhunters är specialister på chefsrekrytering då de dagligen jobbar med att 

matcha deras kunders krav med rätt kandidater. Med deras erfarenhet, kunskap och breda kundkrets hoppas vi 

på att de skall kunna förmedla en mer generell bild av vilken typ av kompetens som faktiskt efterfrågas hos 

dagens chefer.  
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PROBLEMFORMULERING 

Vilken kompetens efterfrågar headhunters kunder vid rekrytering av chefer i Sverige? 

SYFTE 

Syftet med denna undersökning är att, med hjälp av headhunters, utreda huruvida det är Taylor eller Fayol’s 

principer som dominerar i företagsledningen. 

AVGRÄNSNINGAR 

Karin Brunssons forskning inom området utgör utgångspunkten i denna undersökning. Då undersökningens 

huvudfråga berör vilken kompetens som efterfrågas vid chefsrekrytering, förutsätts det att Karin Holmblad 

Brunssons slutsatser om managementutbildningarnas innehåll stämmer. 

Vi valt att avgränsa oss till extern chefsrekrytering och detta innefattar både juniora och seniora tjänster. Vi har 

dessutom valt att avgränsa undersökningen till att intervjua specialister inom området chefsrekrytering, 

headhunters. Genom detta hoppas vi kunna få en mer övergripande bild av vilken typ av kompetens som 

headhunters kunder efterfrågar vid rekrytering av chefer i Sverige.  
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METOD 

Detta kapitel redogör för vilken vetenskaplig ansats som använts, vilken typ av studie samt tillvägagångssätt. 

VETENSKAPLIG ANSATS 

Man kan använda sig av många olika tillvägagångssätt för att studera ett fenomen. Enligt Johannessen och 

Tufte skall man ta hänsyn till undersökningsproblemet vilket avgör det vetenskapliga angreppsätt som skall 

användas. Denna studie bygger på en kvalitativ forskningsansats och baseras på mjuk data, vilket innebär 

information som är problematisk att kvantifiera.
 
(Johannessen & Tufte, 2003, ss. 20-21, 67-71) 

Datainsamlingen skedde genom intervjuer vilket innebär att insamlad data är primärdata. (Lundahl & Skärvad, 

1999, s. 52) Teoriavsnittet samt företagsinformationen i empiriavsnittet grundar sig på sekundär data vilket 

består av information som sedan tidigare finns insamlad och dokumenterad om ett visst fenomen, men som 

ursprungligen inte är sammanställd för den egna studien. (Lundahl & Skärvad, 1999) Den sekundära data som 

vi har använt oss av består av  facklitteratur, kursmaterial och internetkällor. 

Vår vetenskapliga forskningsansats är deduktiv, detta innebär att studien baseras på befintlig teori och 

forskning inom området. Med hjälp av teorierna analyseras data som samlas in från intervjuerna. (Johannessen 

& Tufte, 2003, s. 35) 

URVAL OCH POPULATION 

Vid större undersökningar som är för stora för att mäta i helhet, krävs det ett stickprov som är representativt 

för populationen. Utifrån detta urval kan man sedan göra generaliseringar. Det är viktigt att motivera varför 

urvalet ser ut som det gör och även vilka begränsningar detta kan innebära. (Bell, 2005, s. 147) 

Den helt avgörande principen för skapandet av representativa urval är slumpen. (Johannessen & Tufte, 2003, s. 

134) 

För att få ett så representativt urval som möjligt, inom den uppsatta tidsramen, valde vi att vända oss till 

headhunters då de dagligen arbetar med att täcka upp en bred kundkrets olika behov genom rekrytering. Då 

dessa till skillnad mot att intervjua representanter på ett fåtal företag, kunde ge oss en mer generell bild av 

vilken typ av kompetens som efterfrågas av deras kunder. Då vårt urval gav en bild av vad som efterfrågas av 

headhunters, som i sin tur har en bred kundkrets bestående av företag, behövde inte heller urvalet vara lika 

stort för att representera populationen av externt rekryterade chefer i Sverige. 

Urvalet togs delvis fram genom att söka på internet efter företag som erbjuder tjänsten executive search samt 

delvis genom vårt eget kontaktnät. Sökte man den 10 april 2012 på Eniro.se efter ”executive search” i hela 

Sverige får man 158st träffar. På så sätt tog vi sedan kontakt med 16st slumpvist utvalda företag som är 

verksamma i Stockholmsområdet, samt att vi även tog hjälp av våra egna kontaktnät för att finna 
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representativa kontakter. Av de kontaktade företagen var det sedan 6st som både hade möjlighet samt intresse 

att ställa upp på en intervju inom den uppsatta tidsramen. 

KVALITATIV METOD 

Denna studie genomfördes med hjälp av mer omfattande intervjuer med ett representativt urval ur 

populationen vilket är en kvalitativ metod. Detta för att få en detaljerad och mer nyanserad information om 

det undersökta fenomenet. Denna metod har som avsikt att ge en bredare bild av undersökningsfenomenet 

som är relativt obekant och outforskat. (Johannessen & Tufte, 2003, ss. 21,68) 

I studien användes kvalitativa eller mjuka data. Dessa data kan ta en skepnad av både kortare eller längre 

texter vilka måste bearbetas och tolkas då de är svåra att kvantifiera. En kvalitativ metod har en högre 

flexibilitet genom att både forskaren och informanterna kan styra intervjun i olika riktningar under intervjuns 

gång. Det finns därmed utrymme för att informationen varierar beroende på informant. Tolkning av kvalitativ 

data är avgörande för undersökningen då, denna tolkning kan generera slutsatser som avser att besvara det 

problem som undersöks. Ytterligare ett kännetecken för kvalitativ metod är att analysen av data är mer 

integrerad i datainsamlingen än vid en kvantitativ metod. Forskaren har möjligheten att under arbetets gång 

ändra både hypoteser samt teorier för att anpassa undersökningen till insamlad data. (Johannessen & Tufte, 

2003, ss. 69-72) 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Med utgångspunkt i Karin Brunssons forskning om Frederick Taylor och Henri Fayol har ett teoriavsnitt 

utformats. Med detta underlag har sedan strukturerade intervjufrågor utvecklats vilka ligger till grund för 

insamlandet av data (Johannessen & Tufte, 2003, s. 97). Intervjufrågorna finns med som bilaga i slutet av 

uppsatsen. 

Genom kontakt via e-mail samt telefonsamtal bokades enskilda möten in med respondenterna. I enskilda fall 

valde vi att intervjua flera respondenter från ett och samma företag samtidigt, då de arbetade med samma 

kunder men på olika nivåer av chefspositioner. Om respondenten önskade besökte vi dem för att utföra 

intervjun på deras arbetsplats, men i vissa fall träffades vi istället på lokala caféer i centrala Stockholm. Två 

dygn innan intervjun ägde rum skickade vi intervjufrågorna till berörd respondent för att de skulle kunna 

förbereda sig. Anledningen till att vi skickade dem så pass nära inpå intervjutillfället var för att det skulle 

kännas relevant att läsa igenom frågorna då och inte riskera att glömmas bort på grund av för lång tidsfrist till 

intervjutillfället. 

Totalt genomfördes 8st strukturerade intervjuer med 10st respondenter från 6st olika företag mellan den 3-9 

maj 2012. Kortfattad information om respondenterna finns med i början av empiriavsnittet och bygger på 

respondenternas egen beskrivning av sig själv och företaget. Insamlandet av data gjordes genom att en person 

stod för huvudansvaret av själva intervjun, medan den andra spelade in med mobiltelefon och samtidigt 
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antecknade med dator, samt att denna även stöttade intervjuaren med inflikningar samt följdfrågor vid behov. 

Dessa intervjuer pågick mellan 25-55 minuter och anledningen till att vissa intervjuer tog längre tid var för att 

de i dessa fall bestod av två personer som intervjuades tillsammans.  

Det inspelade intervjumaterialet transkriberades sedan för att kunna sammanställas i tabellform, till en början 

låg allt transkriberat material som bilagor men då detta bestod av så pass mycket text att det blev ohanterligt 

sammanställdes det istället till den sammanfattning som nu ligger under empiriavsnittet. Utifrån empirin med 

härledning ur teorin, kunde sedan slutsatser dras för att besvara syftet med denna undersökning. 

RELIABILITET OCH VALIDITET 

Den valda metoden måste alltid granskas vid insamling av information på ett kritiskt sätt, för att avgöra 

tillförlitligheten samt hur giltig för studien informationen är. (Bell, 2005, s. 117) 

RELIABILITET 

Datas tillförlitlighet är en grundläggande fråga inom all forskning, vilket på forskningsspråk heter reliabilitet 

(Johannessen & Tufte, 2003, s. 28). Reliabilitet eller tillförlitlighet mäter i vilken grad ett resultat blir det samma 

vid olika tillfällen under samma omständigheter (Bell, 2005, s. 117). 

Med tanke på att det inom organisation och management är vanligt med trender för vad som är rätt i tiden, 

finns det en risk att resultatet på studien förändras om man gör om samma studie i framtiden. Den historiska 

organisationsutvecklingen har skett trögrörligt, men likt konjunkturväxlingar sker detta snabbare i dagsläget, 

detta gör det svårt att säga inom vilken tidsram som studien gäller. 

VALIDITET 

Insamlad data är en representation av verkligheten och en viktig fråga är hur bra dessa data representerar 

undersökningsfenomenet (Johannessen & Tufte, 2003, s. 47). Validitet eller giltighet beskriver i vilken grad en 

fråga mäter och beskriver undersökningsproblemet (Bell, 2005, s. 117). 

För att få så representativ data som möjligt har denna samlats in från respondenter med lång erfarenhet av 

chefsrekrytering. Men i urvalsgruppen förekommer dock även personer med mindre erfarenhet, detta för att få 

en något mer nyanserad bild och samtidigt styrka att de seniora respondenternas svar är aktuella i dagläget och 

inte bara ur ett historiskt perspektiv. För att få en så bred bild som möjligt och för att kunna göra någon form 

av generalisering, har de mest frekventa svarsalternativen summerats. Denna summering har sedan använts 

som underlag för att besvara undersökningsproblemet. Våra respondenter har sitt säte i Stockholmsområdet 

men arbetar med kunder från hela landet och därför bör undersökningens resultat vara representativt för hela 

landet. 
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TEORI 

Detta kapitel beskriver den teori som studien grundas på. 

KOMPETENS 

Kompetens är ett begrepp som innefattar förmågan att tillämpa kunskaper och färdigheter i olika situationer. 

Det krävs således att medarbetaren har förmågan att tillämpa kompetensen för att kunna hantera det dagliga 

arbetet och på så sätt nå de uppsatta målen. (Axelsson, 1996) 

Det är medarbetarna som gör organisationen unik genom sin kompetens, vilket gör organisationen 

konkurrenskraftig. Kompetens består av kortsiktigt och långsiktigt beteende samt kunskap, vilket i sin tur är 

källan till problemlösning. (Granberg, 1999) 

 HEADHUNTING - EXECUTIVE SEARCH 

”Headhunting” är det mest etablerade namnet för att beskriva rekryteringsmetoden, men är synonymt med 

begreppet ”search”. På senare år är denna metod inte förbehållen ledningsnivå utan även en mängd andra 

tjänster på lägre nivåer. Idag används begreppet searchföretag mer än headhuntingföretag. (Zackrisson, 2006, 

s. 8) 

Pionjärerna inom executive search kan härledas till den senare halvan av 1940-talet och dessa var ofta 

managementkonsulter med breda nätverk. Men det var först i slutet av 1950-talet som executive search 

formades till att bli en egen och tydlig bransch. 1959 grundades den internationella branschorganisationen 

AESC, the Association of Executive Search Consultants, som än idag finns kvar. Under 1960-talet utvecklades 

branschen och flera av de bolag som än idag arbetar internationellt grundades, exempel på dessa är Lester 

Korn and Richard Ferry som idag heter Korn/Ferry International, samt Ray & Berndson som under tidigt 70-tal 

etablerade sig i Sverige. Trots att branschen tog sin form så pass tidigt, var det ändå först under 1990-talet som 

den utvecklades ordentligt i Sverige. Idag finns det däremot flera hundra företag i Sverige som arbetar med 

executive search och headhunting. (Zackrisson, 2006, ss. 13-15) 

Enligt Frykman blir det allt vanligare i Sverige att företag anlitar headhunters vid rekrytering av chefer. En 

headhunter kan kategoriseras som en specialist inom chefsrekrytering, då det är vad deras arbete går ut på. De 

använder sig av sitt kontaktnät för att finna lämpliga kandidater med rätt kompetens som krävs för tjänsten. 

(Frykman, 2005) 

Tor Blomqvist påstår att några av fördelarna med att anlita en headhunter vid chefsrekrytering, istället för att 

sköta detta på egen hand, är sannolikheten att fler lämpliga kandidater presenteras blir större. Detta beror på 

att headhunters har ett stort kontaktnät med befintliga chefer på andra företag som egentligen inte söker en 

ny tjänst för tillfället, men ändå är rätt för den lediga positionen. På detta sätt behöver inte heller befintliga 
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chefer känna en skuld mot sin egen arbetsgivare då dessa inte självmant har sökt en ny tjänst, utan istället blir 

erbjuden denna på ett mer diskret sätt. (Blomquist, 1987) 

Enligt Frykman (2005) minimeras chansen att felrekrytera genom att anlita en headhunter vid chefsrekrytering, 

vilket är en större kostnadsbesparing än den kostnad som uppstår vid anlitande av externa headhunters. 

FREDERICK WINSLOW TAYLOR (1856-1915) 

Nedan följer en sammanfattning av hur Karin Holmblad Brunsson tolkar Taylorismen vilken grundar sig på 

hennes bok ”The Notion of General Management (1:1 uppl.)”. 

THE PRINCIPLES OF SCIENTIFIC MANAGEMENT 

Enligt Brunsson (2007) såg Frederick Taylor organisationer som fundamentalt olika, då han betonade att chefen 

måste kunna sin organisation väldigt väl (s. 33). Taylor ansåg även att en organisation är i behov av 

management då det bör göra organisationen lönsam, effektiv och framgångsrik. Taylor förväntade sig att en 

ökad effektivitet leder till ökat välstånd både för arbetsgivare också arbetstagare, samt att en ökad 

förmögenhet dessutom ökar välståndet i hela samhället. (s. 37) Taylor menar att management har en betydelse 

då det finns en korrelation mellan chefens aktiviteter och organisationens effektivitet. (ss. 37-38) 

Det finns fyra olika arbetsuppgifter som delas in i fyra olika huvudgrupper: (Taylor, 1911/1998) 

1. Genom standardisering utveckla en vetenskap för varje del av var mans arbete, vilket ersätter de 

gamla sätten att lösa problem på. 

2. På ett vetenskapligt sätt träna, lära upp och utveckla varje medarbetare istället för att som tidigare 

lämna denna till att utveckla sig själv efter egen förmåga. 

3. Cheferna samverkar i arbetet med medarbetarna för att försäkra sig om att arbetet utförs i enlighet 

med de standardiserade arbetssätten som har utvecklats för att beskriva hur arbetet skall utföras. 

4. Det blir en jämbördig uppdelning av arbete och ansvar mellan ledning och medarbetare. Genom att 

ledning och medarbetare delar upp arbetet efter dessa principer så uppstår ett effektivare ledarskap 

än tidigare. 

Enligt Brunsson (2007) såg Frederick Taylor chefer som tekniska experter, alla med egna unika kompetenser 

och därmed inte lika anpassningsbara. Olika chefer bör planera arbetet, övervaka, gör justeringar på 

maskinerna, instruera medarbetare samt visa intresse för förbättringar hos medarbetarna. Vilket i sin tur 

fördelar arbetet jämt mellan medarbetare och chef: (s. 34) 

“a more equal division of the responsibility between the management and the workmen”. (Taylor, 1911/1998) 

Brunsson (2007) menar att den som ser organisationer som fundamentalt olika, är de facto en Taylorist. Det 

breda utbudet av teorier inom managementlitteratur, som delvis speglar verkligheten, tydliggör att 

organisationer följer de Tayloristiska principerna, som i sin tur påverkar den framtida verkligheten. Den som 
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istället ser organisationer som fundamentalt lika, är de facto en Fayolist och tycker att den uppsjö av olikartad 

litteratur inom området management är överflödig, då Fayols generella principer väger tillräckligt tungt för att 

ses som den enda nödvändiga teorin oberoende av organisation. (ss. 101-102) 

HENRI FAYOL (1841-1925) 

Nedan följer en sammanfattning av hur Karin Holmblad Brunsson tolkar Fayolismen, vilken grundar sig på 

hennes bok ”The Notion of General Management (1:1 uppl.)”. 

GENERAL AND INDUSTRIAL MANAGEMENT 

Enligt Brunsson (2007) jämförde Henri Fayol en organisation med grupper av människor, som likt biologiska 

celler som skapar en formation vilken kan liknas vid en förgrening, där individerna är skilda från varandra. Fayol 

menar att management skall fungera som ett nervsystem. Det kan för en utomstående vara svårt att lägga 

märke till det, men nervsystemet arbetar aktivt överallt samtidigt som det mottar och förmedlar intryck. Denna 

metafor förmedlar att management är nödvändigt i alla olika typer av organisationer. Det förutsätts att 

management innebär liknande aktiviteter oberoende av verksamhet. (s. 33) 

Brunsson (2007) menar att både Fayol och Taylor anser att organisationer är i behov av management, men de 

ser olika på hur organisationer är uppbyggda och hur de bör styras. Fayol betonade att organisationer är 

fundamentalt lika till skillnad mot från Taylor som såg organisationer som fundamentalt olika. Fayols syn på 

management är generell, då hans rekommendationer även har generella fördelar. (s. 33) 

 Fayols managementrekommendationer är förhållandevis rättfram och han jämförde sina rekommendationer 

med Bibelns tio budord. Men Fayols egna rekommendationer är, till skillnad mot Bibelns tio budord, specifika 

för organisationer och där det finns ett ekonomiskt intresse. (Brunsson, The Notion of General Management, 

2007, s. 33) 

I sina managementrekommendationer inkluderade Fayol planering, organisering, koordinering, kommandering 

och kontrollering. Chefer skall därför ansvara för att; (Brunsson, The Notion of General Management, 2007, s. 

33) 

1. definiera vad organisationen vill uppnå 

2. skapa tydliga riktlinjer för hur arbetet skall utföras 

3. utfärda direktiv genom vilka hela organisationen sätts i rörelse 

4. upprätta en arbetsordning 

5. ständigt övervaka och rätta till arbetet, när det väl är igång 

Brunsson (2007) menar att Fayol i likhet med Taylor betonade att chefen måste kunna sin organisation väldigt 

väl. Men Fayol förväntade att distansen mellan management och det faktiska arbetet kommer öka i 

organisationen, därför krävs en utvecklad strategi samt en, av det faktiska arbetet, oberoende kontrollfunktion. 

Uppenbarligen har distanserade chefer inte samma möjlighet att själva se vad som behöver göras och vilka mål 
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som har uppnåtts, i samma utsträckning som de som utför det faktiska arbetet. Management är ”the art of 

handling people” (Fayol, 1916/1984, s. 96) som Fayol själv uttryckte det, som behöver utföras med distans. 

Chefen måste ha ett förtroende för rapportering, planering och opartisk redovisning av arbetets effektivitet. 

(Brunsson, The Notion of General Management, 2007, s. 34) 

I takt med att organisationer växer måste chefer ha ansvar över andra chefer, dessa bör i sin tur delegera 

arbetet för de som utför det faktiska arbetet. För stora organisationer är ledaregenskaperna viktigare än någon 

annan kunskap som chefer kan besitta. Om chefen skulle ha bristande kunskap i något annat sammanhang, så 

kan en specialfunktion tillsättas. (Brunsson, The Notion of General Management, 2007, s. 34) 

Fayols förslag till framtida chefer var att förstå vikten av ledarskap, som en egen specialitet: 

Your future will rest heavily on your technical abilities, but much more on your managerial abilities (Fayol, 

1916/1984, s. 97). 

Enligt Brunsson (2007) innebär The notion of general management att chefer är människor som kan bli 

anställda av olika organisationer oavsett bransch. I motsats till Taylor förespråkar Henri Fayol 

organisationsexperter som är bekanta med de vanligaste funktionerna inom organisationen. Alla typer av 

organisationer bör efterfråga denna typ av expertis hos chefer, som därmed är utbytbara, på samma sätt som 

medarbetarna inom scientific management. Men till skillnad från medarbetarna, för att kunna bli 

organisationsexperter, behöver cheferna gå en speciell utbildning och etableras som en egen profession. (s. 34) 

Brunsson (2007) menar att Fayols forskning möjligtvis har förkastats med tanke på dess karaktäristiska 

hierarkiska synsätt, men hans rekommendationer lever ändå vidare. Studenter med inriktning mot 

management lär sig fortfarande akronymen POSDCORB – Planning, Organizing, Staffing, Directing, Co-

Ordinating, Reporting och Budgeting. Detta för att komma ihåg vad som ingår i chefens arbete. Management 

behandlas som en enhetlig process vilken kräver samma typer av kunskaper oavsett organisation globalt. (s. 37)  
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EMPIRI 

Detta avsnitt sammanfattar den data som samlats in från kvalitativa intervjuer. 

RESPONDENTER 

Våra respondenter innefattar representanter från Head Agent, Human Search, Sikta AB, K2 Search, Nehauser & 

Falck och Agentum Executive Search, där tjänst och erfarenhetsnivå varierar.  

Här nedan följer en kort presentation av undersökningens respondenter i slumpvis ordning: 

K2 SEARCH 

K2 Search grundades år 1996, sedan år 2007 ingår K2 Search i Wise Group AB och är inriktade på rekrytering av 

nyckelpersoner i ledande befattning. De är inte nischade på någon specifik bransch och deras uppdragsgivare 

varierar. De är verksamma i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping och det är totalt 28 personer inom 

företaget. 

 Roland Gustavsson, VD på K2 Search sedan 2010 men jobbat inom företaget sedan 2004, Master från 

Stockholms Universitet, Jobbat med rekrytering i 10 år. 

 Karin Holmstrand, Researcher på K2 Search sedan 2009, Ekonomi kandidatexamen från Uppsala 

Universitet. Tidigare jobbat på Accenture. 

SIKTA URVAL 

Sikta urval grundades år 1994 och arbetar huvudsakligen med rekrytering av chefer. Uppdragsgivare innefattar 

organisationer inom såväl privat- som offentlig sektor. De genomför uppdrag över hela Sverige samt Norden. 

 Jarl Råstrand, VD på Sikta Urval AB, verksam i företaget sedan start för ca 17 år sedan. Master från 

Handelshögskolan i Stockholm och Magisterexamen i kvalitets- och ledarskapsutveckling från 

Mittuniversitetet. Har jobbat med rekrytering inom både privat och offentlig sektor. 

HUMAN SEARCH 

Human Search grundades år 2002 och är inriktade på chefsrekrytering. De är verksamma inom alla branscher 

och har tre nyckelord vilka innefattar trygghet, kvalitet och öppenhet. De är ett av Sveriges snabbast växande 

företag inom headhunting och de är verksamma i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Baltikum, Ryssland, Polen 

och Ukraina med sitt huvudkontor beläget i centrala Stockholm. 

 Leif Lindblad, Delägare och huvudchef för det operativa arbetet sedan 2003 på Human Search, 

Civilekonom från Uppsala Universitet. 2-3 års tidigare erfarenhet från rekrytering. 

 Anna Bergkvist, Researcher på Human Search sedan Februari 2012, Personalvetare, Kandidatexamen 

från Kristianstad Högskola. Jobbar primärt med rekrytering. 
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HEAD AGENT 

Head Agent grundades år 2010 och är inriktade på chefsrekrytering. De som arbetar på Head Agent har 

spetskompetens inom näringslivet och de är nischade inom områdena marknad, försäljning och 

affärsutveckling. Deras uppdragsgivare finns främst inom privata näringslivet och entreprenörsbolag. De är idag 

nio personer inom företaget, 5 konsulter (varav två är ägare) och 4 researchers. 

 Sofia Bågstam, Executive search consultant på Head Agent sedan Mars 2011, Ekonomi Magister i 

Nationalekonomi. Säljer sina egna uppdrag och är ansvarig för uppdraget till dess att en kandidat är 

signad. 

 Alexander Westlund, Researcher på Head Agent sedan slutet av 2011, Personalvetare, 

Kandidatexamen från Uppsala Universitet. 

NEUHAUSER OCH FALCK  

Neuhauser och Falck har arbetat med chefsrekrytering sedan år 1981. De är inte nischade inom någon specifik 

bransch utan de jobbat med rekrytering av nyckelpersoner oavsett bransch. De har kontor i Stockholm och 

Malmö och tack vare deras breda kontaktnät kan de även hjälpa uppdragsgivare med rekrytering utanför 

Sverige. Deras värderingar innefattar förtroende, lyhördhet, kunskap och omtanke. 

 Anne-Christine Silfverstolpe, Executive search konsult på Neuhauser och Falck sedan 10 år tillbaka, 

även delägare, utbildad Socionom. Tidigare jobbat som HR-chef och personaldirektör. 

 Thomas Falck, Executive search konsult på Neuhauser och Falck sedan 2010, verksam totalt 28 år inom 

yrket, diplomerad marknadsekonom. 

AGENTUM 

Agentum startades år 2005 och är en del av NovaAgentum vilket är Sveriges främsta talang- och 

rekommendationsnätverk., inom detta nätverk finns ca 800 verksamma personer. De är verksamma i de flesta 

branscher och är huvudsakligen inriktade på chefsrekrytering.  Deras rekryteringsmodell bygger till hundra 

procent på nätverksprincipen, dvs. kontakter. 

 Lee Wermelin, tidigare VD på rekryteringsföretaget Agentum AB, Civilekonom från Uppsala 

Universitet. Huvudsaklig erfarenhet av försäljning och rekrytering, idag verksam på Camparo AB med 

rekrytering. 
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Tabell 1. Information om de olika företag som respondenterna företräder 

Företagsinformation K2 Search Sikta Urval Human Search Head Agent 
Neuhauser 

& Falck 
Agentum 

VD/Ordf. 
Roland 

Gustavsson Jarl Råstrand Eva Jakobsson 
Karin 

Liljestam Rolf Östergren Anna Wicklin 

F-skatt sedan 1994-01-01 1996-01-01 2002-11-14 2010-04-22 1994-01-01 2004-12-16 

Registrerat 1986-03-19 1996-09-09 2002-04-16 2010-04-02 1986-06-25 1997-03-12 

Företagsform  Aktiebolag Aktiebolag Aktiebolag Aktiebolag Aktiebolag Aktiebolag 

Privat/publikt  
Privat, 

ej börsnot. 
Privat, 

ej börsnot. 
Privat, 

ej börsnot. 
Privat, 

ej börsnot. 
Privat, 

ej börsnot. 
Privat, 

ej börsnot. 

Anställda 28 1 12 4 0 6 

Bokslutsdatum dec-10 jun-11 dec-10 dec-11 dec-11 dec-10 

Omsättning (tkr) 31 860 861 11 200 5 384 7 999 9 728 

Balansomslutning (tkr) 14 774 510 4 329 2 941 1 305 4 764 

Resultat e. finansnetto (tkr) 6 070 -30 465 1 905 9 1 212 

Årets resultat (tkr) 4 504 -30 209 1 370 6 1 212 

Vinstmarginal 19,08% -2,67% 5,39% 35,48% 0,11% 12,97% 

Kassalikviditet 137,22% 115,50% 95,25% 164,10% 110,03% 138,01% 

Soliditet 23,85% 19,02% 41,16% 48,28% 9,12% 27,54% 

Källa: (Ratsit AB, 2012)  
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REDOVISNING AV INTERVJUMATERIAL 

Tabell 2 - Redovisning av intervjumaterial 

 

FRÅGA 1 FRÅGA 2 FRÅGA 3 FRÅGA 4 FRÅGA 5 

INTERVJU 1 

Ej branschspecifika 
 
Varierar mellan 
stora och små bolag 
 
Inriktning: 
Marknadsföring och 
affärsutveckling 

- Personlighet 
- Social kompetens 
- Tidigare erfarenhet 
- Akademisk 
bakgrund 

- Leda och styra 
- Vara social 
- Ta tag i konflikter 

I första hand inom 
samma bransch hos 
konkurrenter och 
liknande tjänster. 
 
Men det behöver 
inte vara låst till det, 
utan handlar helt 
om vad kunden 
efterfrågar. 

Det är inte vanligt 
med branschbyten, 
men förekommer. 

INTERVJU 2 

Ej branschspecifika 
 
Varierar mellan 
stora och små bolag 
 
Inriktning: 
Tjänster som är 
svåra att tillsätta 

- Specialkompetens 
- Utbildning 
- Erfarenhet 
 

- Leda och fördela 
arbete 
 
Inom mindre bolag 
kan arbetet tendera 
att bli operativt, 
medan det i större 
bolag är mer 
administrativt. 

Det är väldigt olika.  
 
Vid juniora tjänster 
är branscherfaren-
het mindre viktigt, 
men vid mer seniora 
tjänster är ofta 
branscherfarenhet 
ett krav. 

Det är inte vanligt 
med branschbyten. 
 
Hos oss kan jag inte 
se ett mönster på 
detta, det är möjligt 
att det sker men 
bland våra kunder 
kan jag inte se detta. 

INTERVJU 3 

Ej branschspecifika 
 
Varierar mellan 
stora och små bolag 
 
Inriktning: 
Mestadels privat 
sektor, men enbart 
chefsrekrytering 

- Personlighet 
(social och trygg) 
- Kunna hantera 
problem 
- Visionär  
- Kommunikativ 
 
Beror mycket på typ 
av tjänst. 

- Leda och fördela 
arbete 
 
I privat sektor 
handlar det om att 
generera pengar 
genom att; 
- Vara innovativ 
- Ligga steget före 
- Jobba på 
konkurrensutsatt 
marknad 
- Hantera komplexa 
situationer 

Kunden väljer gärna 
det säkra framför 
det osäkra och vill 
ha en kandidat från 
samma bransch, då 
man är rädd för 
förändring. 
 
Men det är lättare 
att byta bransch på 
högre positioner. 

Det är inte vanligt 
med branschbyte, 
men ju högre upp i 
hierarkin, desto 
enklare blir det. 
 
Många högt 
uppsatta chefer har 
tappat sin 
grundprofession och 
fackkunskaper för 
att gå tillbaka till sitt 
gamla arbete. Dessa 
har därmed lättast 
att byta bransch.  

INTERVJU 4 

Ej branschspecifika 
 
Varierar mellan 
stora och små bolag 
 
Inriktning: 
Ingen specifik 
inriktning, men vi 
tror stenhårt på 
branschbyten och 
uppmuntrar ofta 
våra kunder att ta in 
kandidater från 
andra branscher. 

Beror på bransch 
och företag. 
 
Generellt sett blir 
branscherfarenhet 
och special-
kompetens mindre 
viktig på högre 
chefsnivå. 

- Leda och fördela 
arbete för att få 
medarbetarna att 
göra vad som är 
förenligt med 
företagets mål 
- Engagera, motivera 
och entusiasmera  
 
Arbetet kan bero på 
konjunkturläge och 
chefsnivå. Högre 
chefer är mindre 
operativa och mer 
strategiska då dessa 
kan delegera till 
andra lägre chefer. 

Våra kunder vill ofta 
att vi letar efter 
kandidater inom 
samma bransch då 
det är tryggt på 
grund av tidigare 
erfarenheter. 
 
Men vi öppnar gärna 
upp för bransch-
byten så länge det 
inte är en komplex 
bransch. I slutändan 
handlar det om 
personen, det är 
människan som 
avgör om den blir 
rekryterad eller ej. 

Det är inte vanligt 
med branschbyten. 
 
Tjänsten avgör hur 
enkelt det är, och 
det är nog enklare 
än vad många tror, 
många gånger 
handlar det om 
bekvämlighet.  
 
Många har en tro att 
deras bransch är så 
unik att det är 
svårare att byta 
bransch än vad det 
egentligen är. 
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Tabell 3 - Redovisning av intervjumaterial 

 

FRÅGA 1 FRÅGA 2 FRÅGA 3 FRÅGA 4 FRÅGA 5 

INTERVJU 5 

Ej branschspecifika 
 
Varierar mellan 
stora och små bolag 
 
Inriktning: 
Ingen specifik 
inriktning, men vi 
jobbar efter en 
nätverksbaserad 
rekryteringsmodell. 

-Praktisk erfarenhet  
 
Utbildningen är bara 
en sorts sållning som 
legitimerar 
kandidaten. 

- Leda och fördela 
arbete 
- Få teamet att 
fungera genom att 
motivera andra och 
sprida energi 
- Vara både 
strategisk och 
operativ, men då 
beroende på 
organisationens 
storlek. 

Man letar oftast 
efter kandidater 
inom samma 
bransch då det är 
vad kunden först vill.  
 
Men utöver det vill 
vi även presentera 
kandidater från 
andra branscher 
som kan bidra med 
något nytt och 
annorlunda. 

Det är inte vanligt 
med branschbyten. 
 
Men är det hög-
konjunktur så klarar 
i stort sett vem som 
helst av att sköta 
arbetet, vilket 
öppnar upp för 
branschbyte. 

INTERVJU 6 

Ej branschspecifika 
 
Varierar mellan 
stora och 
medelstora bolag 
 
Inriktning: 
Både privat och 
offentlig sektor. Till 
en början inriktat 
mot industrisektorn 
men idag riktar vi 
oss till alla branscher 
som behöver 
tillsätta någon inom 
företagsledningen. 

Stora 
organisationer: 
- Generellt 
management 
- Mediavana 
- Erfarenhet av att 
driva förändringar 
 
Små organisationer: 
- Teknisk kompetens 

- Utveckla 
människor, 
organisationer och 
affärer så att 
bolaget överlever på 
lång sikt 
 
Det är situations-
anpassat men 
nyckelorden är 
utveckla och 
långsiktigt. 

Kunden efterfrågar 
ofta kandidater från 
samma bransch.  
 
Men vi försöker 
bredda kundens 
perspektiv. 
 
I lågkonjunktur sker 
de största 
förändringarna, 
vilket gör att kunden 
då blir mer öppen 
till att ta in folk från 
andra branscher. 

Det är inte vanligt 
med branschbyten. 
 
Men det beror på 
bransch och tjänst. 
På högre nivåer är 
det lättare att göra 
branschbyten.  
 
Tidigare erfarenhet 
från samma bransch 
ger däremot en 
högre legitimitet. 

INTERVJU 7 

Ej branschspecifika 
 
Varierar mellan 
stora och små bolag 
 
Inriktning: 
Enbart inom privat 
sektor. Det är 
egentligen inget 
medvetet val men 
våra nätverk lämpar 
sig bättre för denna 
sektor. 

- Tidigare erfarenhet 
- Akademiska studier 
är en fördel 
 
Vi jobbar inte med 
någon fastställd 
kravprofil utan går 
på personen i 
helhet. 

- Leda och fördela 
arbete 
- Coacha sin grupp 
och styra dem i rätt 
riktning med 
organisationens mål 
- Driva affärer 
framåt och ta ansvar 
för dessa 
- Leverera resultat 
 

Inom samma 
bransch eller 
liknande branscher 
som tangerar 
varandra. 
 
Branscherfarenhet 
är viktigare än 
tidigare erfarenhet 
av personalansvar. 

Det är inte vanligt 
med branschbyten. 
 
Det är givetvis 
beroende på vilken 
bransch man ser till, 
men baserat på min 
erfarenhet är det 
relativt ovanligt att 
man byter bransch. 

INTERVJU 8 

Ej branschspecifika 
 
Varierar mellan 
stora och små bolag 
 
Inriktning: 
Ingen specifik.  

- Branschkunskap 
- Tidigare 
erfarenheter 
oberoende av 
bransch 
 
Vi försöker 
uppmuntra till 
branschbyten då 
personligheten är 
viktigare. 

- Leda och fördela 
arbete 
- Hantera 
omställningar 
 

Vanligtvis prioriteras 
branscherfarenhet.  
 
Om det inte gäller 
tjänster som är 
likvärdiga oavsett 
bransch, som 
exempelvis 
ekonomichef. 

Det är inte vanligt 
med branschbyten 
då det generellt är 
svårt att byta 
bransch. 
 
Många gånger får 
man nya jobb inom 
nätverket i den 
specifika branschen 
och lägre chefer 
byter mer sällan 
bransch än 
exempelvis en VD. 
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Tabell 4 - Redovisning av intervjumaterial 

 

FRÅGA 6 FRÅGA 7 FRÅGA 8 FRÅGA 9 FRÅGA 10 

INTERVJU 1 

Ja, men till viss del 
beror det på 
företagets storlek 
samt bransch. 
 
En bra ledare är 
alltid en bra ledare 
och bör kunna 
utföra sitt arbete 
oavsett bransch. 
 
Kulturen kan 
däremot skilja 
mellan branscher. 

Väldigt olika från 
företag till företag. 
 
Större företag kan 
ha mer toppstyrt.  
 
Det är svårt att 
generalisera vad 
som efterfrågas, då 
det är något som 
företagen själva tar i 
senare intervjuer. 
Men vi bidrar 
självfallet med den 
information vi har 
till kandidaten. 

Viktigt: 
- Lång erfarenhet 
från olika branscher 
uppskattas ofta 
- Lång erfarenhet 
inom samma 
bransch efterfrågat 
även det. 
 
Mindre viktigt: 
- Utbildning inom 
management 
 
Tyngdpunkt läggs på 
erfarenheter. 

Ovanligt, men det 
beror på vilken typ 
av tjänst det gäller. 
 
Inom vissa 
management-
positioner krävs det 
inte alls. Det kan 
vara vissa typer av 
specialisttjänster 
som kräver någon 
typ av specialist-
kompetens. 

Måttlig. 
 
Det kan vara bra 
med någon som 
kommer in med ett 
annat synsätt och är 
förändringsbenägen. 
Men man skall inte 
förändra för sakens 
skull, utan det är 
sunt förnuft som 
gäller. 
 
Erfarenheter av 
rekrytering och 
avveckling av 
personal är 
värdefullt. 

INTERVJU 2 

Nej, alla är överens 
om att det egna 
företaget är väldigt 
unikt, och poäng-
terar att de har ett 
eget arbetssätt.  
 
Men i grund och 
botten är de alla 
generellt sett väldigt 
lika när det gäller 
struktur, däremot 
kan kulturen skilja 
sig. 

Det är väldigt olika, 
ungefär 50/50. 
 
Vissa specifika 
branscher är i 
grunden mer 
hierarkiska, 
exempelvis 
byggbranschen. 
 
Dessutom tenderar 
det att bli mer 
centraliserat i stora 
organisationer. 

Viktigt: 
- Lång erfarenhet 
inom samma 
bransch 
- Tidigare erfarenhet  
 
Mindre viktigt: 
- Utbildning. 

Ovanligt, generellt 
sett. 
 
Men bland 
ekonomer och 
jurister så tror jag 
att det är vanligare 
att vissa typer av 
certifieringar 
efterfrågas. 

Ingen. 
 
Den typen av 
tjänster vi tillsätter 
är ofta bristyrken, 
det är svårt att hitta 
kompetensen och 
då läggs tyngd-
punkten på andra 
egenskaper och 
erfarenheter. 

INTERVJU 3 

Både ja och nej. 
 
Många förutsätter 
att en viss typ av 
person passar in i en 
viss typ av 
organisation och 
därmed får svårt att 
byta bransch. Men 
detta är nog mer en 
förutfattad mening 
än ett faktum. 

Generellt sett är 
beslutsfattandet en 
demokratisk process 
i Sverige och 
därmed ganska 
decentraliserat, det 
är något som 
förväntas. 

Viktigt: 
- Erfarenhet från 
samma bransch 
- Lång erfarenhet av 
olika branscher 
 
Mindre viktigt: 
- Utbildning inom 
management 
 
Men utbildning 
skadar aldrig. 

Ovanligt och ej 
branschberoende. 
 
Men jag tror att det 
influerar arbets-
processerna i 
dagens moderna 
företag, det är något 
som kommer mer 
och mer. 

Relativt stor. 
 
Jag tror det är viktigt 
med någon som är 
öppen i sinnet för 
att kunna anpassa 
sig efter samhället.  
 
Förändring kan 
väcka motstånd och 
det är viktigt att 
man kan arbeta 
systematiskt. 

INTERVJU 4 

Nej, företagen säger 
nästan alltid att den 
egna organisationen 
är unik. 
 
Organisationerna är 
i stukturen lika, men 
företagskultur och 
värderingar kan 
skilja sig. Generellt 
sett är management 
ett yrkesområde 
som går att tillämpa 
oavsett 
organisation. 

Man vill gärna ha ett 
decentraliserat 
beslutsfattandet då 
det anses vara 
skönast, då det är en 
del av den svenska 
kulturen. 
 
Detta skiljer sig 
mycket mellan bolag 
som är verksamma 
enbart i Sverige och 
internationellt. 

Viktigt: 
- Erfarenhet från 
samma bransch 
- Erfarenhet från 
olika branscher 
 
Mindre viktigt: 
- Utbildning 
 
Vi anser att det är 
viktigare med en 
bred erfarenhet och 
beroende på företag 
och vem som är 
rekryteringschef hos 
våra kunder kan de 
hålla med oss. 

Ovanligt och ej 
branschberoende. 
 
Inte vanligt på 
chefsnivå, speciellt 
inte när det gäller 
högre positioner, 
men möjligtvis när 
det gäller någon 
specialistnivå. 
 
Möjligtvis mer 
vanligt i 
produktionsmiljö än 
inom 
tjänstebaserade 
företag. 

Relativt liten. 
 
Det är sällan något 
av de viktigaste 
egenskaperna som 
efterfrågas. 
 
Det är rätt viktigt 
men långt ifrån det 
viktigaste. 
 
Man skall vara 
anpassningsbar 
snarare än 
förändrings 
benägen. 
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Tabell 5 - Redovisning av intervjumaterial 

 

FRÅGA 6 FRÅGA 7 FRÅGA 8 FRÅGA 9 FRÅGA 10 

INTERVJU 5 

Nej, organisationer 
vill gärna själva tro 
att de är unika. 
 
Men i grund och 
botten är de inte så 
olika som de tror.  
 
Vad som skiljer är 
kultur men inte 
struktur. 

Decentraliserat, vad 
vi än säger är 
beslutsfattandet 
delegerande i 
Sverige. 
 
Vi har i grund och 
botten en bild av att 
människor är lika 
värda, vilket betyder 
att man inte skall 
utnyttja någon och 
behandla dem illa. 

Viktigt: 
- Erfarenhet från 
den egna branschen 
 
Mindre viktigt: 
- Utbildning är mer 
som ett körkort. 
 
Men erfarenhet från 
andra branscher är 
minst lika intressant. 
Det handlar i 
slutändan om 
personkemi. 

Ovanligt på 
managementnivå då 
personen är 
viktigare. 
 
Men det är väldigt 
branschbetonat. 

Ingen. 
 
Förändringsbenägen
heten avgör inte i en 
rekryteringsprocess. 

INTERVJU 6 

Nej, många ser sin 
egen bransch som 
unik, vilket de 
egentligen inte är.  
 
Vad som nu blivit 
vanligt är att man 
pratar mer om 
företagskultur än 
branschkultur. 

Man förväntar sig 
corporate loyalty 
vilket kan ses som 
centraliserat, genom 
processtyrning.  
 
Själva besluts-
processen är väldigt 
öppen, men när väl 
beslutet har fattats 
är det detta beslut 
som gäller, vilket 
kan uppfattas som 
centraliserat. 

Viktigt: 
Tidigare erfarenhet 
 
Om egen eller annan 
branscherfarenhet 
efterfrågas beror på 
bransch och tjänst. 
 
Mindre viktigt: 
- Utbildningen 
bleknar med tiden, 
men en akademisk 
bakgrund är viktig. 

Ovanligt, ingen 
större efterfrågan 
mer än möjligtvis 
efter lean inom 
industri. 
 
Det är inte 
prioriterat men kan 
vara bra att ha i 
bagaget. Mycket av 
denna kunskap tas 
in genom 
specialiserade 
konsulter. 

Generellt sett rätt 
liten. 
 
Men beroende på 
bransch kan det 
vara viktigt att vara 
anpassningsbar. 
 
Man skall inte ha 
några gammaldags 
värderingar, utan ett 
modernt sinne när 
det t.ex. gäller 
manligt/kvinnligt, 
sexuell läggning osv. 

INTERVJU 7 

Nej, många ser sin 
organisation som 
unik, men efter en 
bedömning så är de 
inte det. 
 
Vi försöker visa 
poängtera att 
kandidaten är 
anpassningsbar till 
rådande kultur. 

Det beror på 
bolagets storlek, 
organisation och 
bransch. 
 
I större bolag 
tenderar det att 
vara mer struktur-
erade besluts-
processer i relation 
till mindre bolag. 

Viktigt: 
- Erfarenhet inom 
samma bransch 
- Erfarenhet från 
andra branscher 
 
Mindre viktigt: 
- Utbildning 

Ovanligt. 
 
Undantaget är vissa 
specifika tjänster 
och branscher som 
kräver detta. 

Stor. 
 
Extremt värdefullt 
så att man är 
flexibel. 

INTERVJU 8 

Nej, kunden vill ofta 
ha en person som 
förstår branschen.  
 
Men branschbyten 
förekommer, 
speciellt på högre 
nivåer så som VD. 

Decentraliserat, det 
vanligaste är att 
man vill ha en 
delegerande chef.  
 
Generellt finns 
uppfattningen att 
det är svårt att 
toppstyra i Sverige, 
det är viktigt att få 
med sig människor. 
 

Viktigt: 
- På högre nivåer 
efterfrågas 
erfarenhet från olika 
branscher 
- På lägre nivåer 
efterfrågas erfaren-
heter från den egna 
branschen 
 
Akademisk bakgrund 
ses som grundkrav. 

Ganska vanligt, 
exempelvis lean och 
processtyrning. 
 
Lean tillämpas 
numera på 
tjänstesidan så det 
kommer mer hela 
tiden. 

Relativt stor. 
 
Förändrings-
benägenhet och 
erfarenhet av detta 
efterfrågas. 
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SAMMANFATTAD REDOVISNING AV INTERVJUMATERIAL 

Våra respondenter har alla gemensamt att de arbetar i väldigt varierande branscher då de har valt att inte 

nischa sig på en specifik bransch. De har även en väldig bredd på kunder när det gäller storleken på bolagen, 

allt från små företag med ett par anställda till globala företag med tiotusentals anställda bara i Sverige. Den 

skillnaden som finns mellan de olika är att vissa enbart arbetar mot privat sektor medan ett fåtal nämner att de 

även arbetar mot offentlig sektor. 

När det gäller kompetens som efterfrågas av våra respondenters kunder, är det till största delen en passande 

personlighet som efterfrågas av kandidaten. Kandidaten skall bland annat vara social, kunna driva igenom 

projekt och kunna hantera komplexa problem. Efter personlighet värderas tidigare erfarenheter väldigt högt 

och beroende på chefsnivå lägger kunden olika mycket tyngd på just branschspecifik erfarenhet. När det är 

högre positioner som skall tillsättas efterfrågas inte branschspecifik kunskap i samma utsträckning. Akademisk 

utbildning ses ofta som ett sorts grundkrav genom att kunderna förutsätter detta. Men desto längre in i 

karriären en person kommer blir detta mindre och mindre betydande då det istället läggs tyngd på vad man 

bevisligen har presterat. 

En chefs grundläggande uppgifter handlar om att leda och fördela arbetet genom att engagera, motivera och 

entusiasmera medarbetarna. Detta för att få dem att göra vad som är förenligt med företagets mål. Högre 

chefer arbetar mindre operativt och mer strategiskt än de lägre cheferna, då dessa kan delegera arbete till 

andra lägre chefer istället för att göra det själva. Specialistkunskaper som exempelvis lean, processtyrning och 

olika slags certifieringar efterfrågas sällan då detta beror på bransch och typ av tjänst. Högre chefer arbetar 

dessutom sällan med denna typ av uppgifter, men det är däremot ingen onödig kunskap. 

För att hitta den kompetens som efterfrågas av kunderna letar search-företagen vanligtvis inom samma 

bransch, exempelvis hos en konkurrent. Detta då det är den trygga vägen i och med att denna person redan vet 

hur branschen fungerar och därmed snabbt kan påbörja sitt arbete och leverera, vilket är den allmänna 

uppfattningen. Men många av respondenterna lyfter fram fördelar med att även söka efter kompetensen inom 

andra branscher i och med att dessa kan tillföra nya idéer, som genererar utveckling för företaget till skillnad 

mot någon inom samma bransch som riskerar att fortsätta leda företaget i gamla fotspår. Beroende på 

konjunkturläge är företagen benägna att bredda sina vyer och ta de risker som medförs av att välja en kandidat 

från en annan bransch, vilket sker mer frekvent i lågkonjunkturer då företagen inser att det krävs förändring. 

Kunden efterfrågar erfarenheter från samma bransch när de söker efter nya chefer, men hittar de ingen med 

erfarenhet inom samma bransch vidgar de sina vyer genom att leta efter kandidater med erfarenhet i olika 

branscher. Utbildning inom management är däremot sällan ett krav, men en akademisk bakgrund förväntas 

oftast. Företagen ger sedan kandidaterna den utbildning som krävs genom internutbildningar. I grund och 

botten handlar det om att hitta rätt person för jobbet, med rätt inställning och personliga egenskaper som gör 

att denna klarar av att prestera och leverera i sitt arbete. Står det mellan två kandidater varav den ena med 
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erfarenhet inom samma bransch och den andra med erfarenhet från flera branscher men inte samma bransch, 

väljer kunderna den kandidat som ger den bästa magkänslan under rekryteringsprocessen. 

Generellt sett är det ovanligt med branschbyten i samband med byte av tjänst, men detta beror på vilken 

bransch och tjänst det gäller. Vissa typer av tjänster är mer bundna till sin bransch, som exempelvis 

bankbranschen. Desto högre upp i hierarkier kandidaterna kommer desto vanligare blir det med branschbyten. 

Exempel på detta är när en VD har växlat mellan olika branscher och arbetsuppgifterna då blir mindre operativa 

och mer strategiska. 

Hur kunderna ser på sina egna organisationer i relation till andra är något helt annat än hur våra respondenter 

uppfattar dem. Företagen själva vill gärna utge sig för att vara unika men i grund och botten är organisationer 

mer lika varandra än vad de själva vill erkänna. Rent strukturellt är organisationer lika varandra, men det som 

kan skilja dem åt är deras företagskultur och värderingar som dessa bygger på. 

Generellt ses beslutsfattande som en decentraliserad process i Sverige. Beslutsprocesserna är demokratiska 

och varje enskild individ har ett värde och blir uppmärksammade. Beroende på organisationens storlek varierar 

det i hur strukturerade beslutsprocesserna är. I större organisationer krävs ofta en tydligare struktur, vilket kan 

uppfattas som ett centraliserat beslutsfattande. Det är delade meningar kring hur stor andel företag som 

använder sig av centraliserat eller decentraliserat beslutsfattande, men majoriteten av respondenterna menar 

på att beslutsfattandet i stort är decentraliserat i relation till omvärlden. 

På frågan om hur viktigt det är att kandidaten ska vara anpassningsbar till samhällets ständiga förändringar går 

meningarna isär. Vissa av respondenterna säger att det inte efterfrågas bortsett från vissa branscher, medan 

andra svarar att det är av stor vikt för att man skall kunna genomföra krävande omstruktureringar och 

dessutom ha ett modernt sinne. Kandidaten skall däremot inte vara benägen att ändra i organisationen för 

sakens skull utan det är sunt förnuft som gäller.  
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ANALYS 

Detta kapitel analyserar insamlad data med teorierna som utgångspunkt.  

Respondenterna är överens om att managers är verksamma inom samtliga branscher och organisationer 

oberoende av storlek på företag och antalet anställda. Meningarna går däremot isär när det gäller vilken 

kompetens som efterfrågas vid chefsrekrytering, majoriteten av respondenterna menar att företagets storlek 

och tjänstens nivå påverkar vad som efterfrågas i fråga av kompetens. På lägre chefsnivåer är chefen mer 

delaktig i det operativa arbetet och därmed krävs det specialistkunskaper inom branschen i likhet med 

Taylorism. När det gäller högre chefspositioner i framförallt större bolag läggs tyngdpunkt på det strategiska 

arbetet, personlighet, social kompetens, problemhantering och en mer generell form av management i likhet 

med Fayolismen. 

Enligt respondenterna är en chefs grundläggande arbetsuppgifter beroende på organisationens storlek och 

chefens position. I mindre organisationer samt på lägre chefsnivåer är chefens arbete mer operativt då det 

krävs en branschspecifik och teknisk kunskap. Samtidigt skall chefer även vara sociala, kunna lita på sin egen 

förmåga, vara delaktig i att uppnå målen, coacha sin grupp och leverera resultat. Detta i likhet med 

Taylorismens principer. I större organisationer och på högre chefsnivåer blir arbetet i likhet med Fayols 

principer mer övergripande och strategiskt, där chefens uppgifter handlar om att delegera, utveckla, leda och 

styra. 

Den generella uppfattningen hos våra respondenter är att kunder efterfrågar en kandidat från samma bransch 

då de hellre tar det säkra framför de osäkra, men detta är beroende av det för stunden rådande 

konjunkturläget. I en lågkonjunktur tenderar kunderna att vara mer öppna för att få in nytt blod i 

organisationen då de i detta fall inser att en förändring krävs. Men detta är även beroende på chefsnivå, där 

man uteslutande letar i samma bransch när man eftersöker chefer med operativa arbetsuppgifter, medan 

branschen blir mindre viktig när det handlar om högre chefspositioner som exempelvis en VD. Generellt sett 

går det inte att se något mönster när det gäller branschbyte eller ej i samband med nya tjänster, men detta 

händer och då mer frekvent vid högre positioner enligt den samlade uppfattningen hos våra respondenter. I 

detta fall ser man att Taylorismens principer dominerar i fråga om lägre chefspositioner medan Fayolismens 

principer dominerar i fråga om högre chefspositioner. 

Respondenternas gemensamma antagande är att organisationer är strukturellt lika varandra oavsett bransch, 

däremot kan företagskulturen skilja sig. Därmed kan företagskulturen försvåra branschbyten för en manager, 

men samtidigt menar respondenterna att organisationer är så pass lika i grunden och att rollen som manager 

är generell nog att denna rent praktiskt bör kunna anpassa sig efter rådande företagskultur i likhet med 

Fayolismen. 

Majoriteten av våra respondenter menar på att det finns en skillnad på beslutsfattandets struktur beroende på 

storlek på företag och bransch. I större bolag tenderar beslutsfattandet att vara mer strukturerat och toppstyrt, 
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medan mindre bolag har ett mer rörligt beslutsfattande och därmed anpassningsbart. Därmed går både Taylors 

och Fayols syn på beslutsfattande att känna igen i dagens organisationer. Taylors syn på beslutsfattande är mer 

synligt i de mindre bolagen medan de större bolagen som i många fall är verksamma på ett internationellt plan 

skiljer sig åt i beslutsfattandet och liknar därmed den Fayolistiska synen på beslutsfattande. 

Respondenternas svar på frågan om vad som efterfrågas vid rekrytering av nya chefer ger delade meningar, de 

menar att det beror på vilken nivå av chefsposition det gäller. En mellanchef eller lägre chef i organisationen är 

delaktig i det operativa arbetet, vilket gör att det då krävs branscherfarenhet för att kunna hantera det dagliga 

arbetet enligt Taylors principer. Medan på högre chefspositioner på ledningsnivå är erfarenhet från flera andra 

branscher positivt eftersom att det kan bidra med något nytt i den egna organisationen enligt Fayols principer. 

Gällande utbildning inom management är alla respondenter överens om att det inte läggs någon vikt på detta. 

En akademisk bakgrund legitimerar kandidaten att bli utvald för tjänsten, men vilken inriktning och typ av 

utbildning är mindre viktigt då det är tidigare erfarenheter som är det avgörande. I rekryteringsprocessen 

presenterar alla respondenterna även kandidater från andra branscher, detta för att erbjuda något som kunden 

inte förväntar sig utöver de mest självklara kandidaterna. 

Lean, processtyrning, benchmarking, olika slags certifieringar, erfarenhetsbaserat management och 

avskaffandet av budgetering är alla specialistkunskaper inom olika branscher. Majoriteterna av våra 

respondenter menar att denna typ av kunskap inte är något krav vid chefsrekrytering i likhet med Fayolismen, 

med undantag för en del specialisttjänster där man ser likheter med Taylorismens principer. 

Våra respondenter tycker att det är viktigt med en kandidat som är öppen i sinnet och dessutom är 

anpassningsbar till de förändringar som sker i samhället. Det är däremot viktigt att inte vilja genomföra 

förändringar för sakens skull, utan endast göra detta när det är nödvändigt eller utvecklande för 

organisationen. Det är svårt att koppla detta till om respondenternas svar antyder att det är Taylor eller Fayol 

som dominerar på den frågan men inget av synsätten utesluts i och med detta.  
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SLUTSATS & DISKUSSION 

Detta kapitel avser besvara syftet med undersökningen genom våra slutsatser . 

Med studien som underlag är det svårt att generalisera huruvida det är Taylor eller Fayols principer som 

dominerar i företagsledningen. Respondenterna sköter rekrytering av chefer på alla olika nivåer, branscher och 

företag. När det gäller chefer på lägre nivåer efterfrågas näst intill uteslutande erfarenhet från den specifika 

branschen, detta för att kunna sköta det operativa arbetet vilket då ingår i arbetsuppgifterna. Detta är i likhet 

med Taylorismens principer och om man skall kunna göra någon slags generalisering vart i arbetslivet som 

Taylorismen dominerar så är det just på denna nivå. 

Vid rekrytering av högre chefspositioner efterfrågas en helt annan typ av erfarenhet och kunskap, där vikten 

flyttas över till personliga egenskaper istället för att lägga allt för mycket vikt på vart kandidaten har arbetat 

tidigare. Det viktiga är vad kandidaten har presterat och uppnått, då arbetet på dessa nivåer är så övergripande 

att det inte blir bundet till en specifik bransch. I dessa sammanhang stämmer kravprofilen överens med den 

som Fayol förespråkar gällande vad som bör efterfrågas av en chef. Det är däremot inte bara tjänstens nivå 

som avgör utan även organisationens storlek. I mindre företag är chefen mer delaktig i det operativa arbetet 

oavsett nivå på tjänsten. Vilket stämmer överens om Taylors antaganden om att även chefen behöver besitta 

de tekniska kunskaperna. I större organisationer blir de olika rollerna mycket tydligare och därmed blir 

cheferna frånkopplade det operativa arbetet i större utsträckning i likhet med det Fayol förespråkar. 

Undersökningen var avsedd att utreda om management är ett generellt yrke som går att tillämpa oavsett 

organisation och bransch eller om det är ett yrke som kräver anpassning efter den specifika organisationen och 

branschen. Svaret på denna fråga går ej att generalisera i stort, då det är väldigt beroende på chefsnivå, storlek 

på företag och bransch. Med detta sagt beror det därför på tjänstens nivå och företagets storlek huruvida det 

är Taylors eller Fayols principer som dominerar i dagens ledningsarbete. Oberoende av företagets storlek 

dominerar Taylors principer på lägre chefspositioner medan Fayols principer dominerar på högre nivåer. Men 

sedan varierar övergången mellan Taylor och Fayol beroende på företagets storlek, där övergången sker på 

högre nivå i små företag och på en lägre nivå i stora företag. Med andra ord arbetar chefer mer operativt längre 

upp inom organisationen i de mindre företagen, medan arbetet tidigare övergår till att bli mer strategiskt i de 

större företagen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 - Övergången mellan Taylorism och Fayolism 
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DISKUSSION 

Innan vi påbörjade denna studie hade vi en gemensam uppfattning om att en managers roll i en organisation 

generellt sett var likvärdig oavsett organisation. Vad vi har fått lära oss i denna studie är att detta beror väldigt 

mycket på vilken typ av bransch, storlek på företag och typ av tjänst det gäller.  

Karin Brunsson för en diskussion kring om den uppsjö av managementlitteratur som finns är nödvändig. Vi 

tycker att detta är en vettig diskussion, för om det nu skulle vara möjligt i praktiken att övergå till att alla chefer 

enbart skulle arbeta efter Fayols principer, skulle detta minska påtryckningar att ständigt förändras för att 

anpassa sig efter konkurrenter. Vi tror dock att verkligheten är alltför komplex för att detta skulle vara 

tillämpningsbart i praktiken. 

Både Taylor och Fayols forskning inom management är över hundra år gammal men trots detta är den 

fortfarande väldigt aktuell än idag. Det känns som att mycket av dagens forskning härstammar från dessa 

grundprinciper. 

Management är ett populärt forskningsområde och litteraturen ökar lavinartat, vi tror dock att detta kan leda 

till ett överflöd av litteratur där det blir svårt att vaska fram guldkornen.   

VIDARE FORSKNING 

Det skulle vara intressant att göra en liknande studie med direkt utgångspunkt i Taylor och Fayols forskning. 

Dock känns detta arbete alldeles för omfattande för en kandidatuppsats, men för studier på avancerad nivå där 

mer tid avsätts för uppsatsskrivandet kan detta komma att bli både rimligt och intressant.  
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BILAGA - INTERVJUFRÅGOR 

FRÅGA 1: Vilka är era kunder? 

 Branscher 

 storlek på företag 

FRÅGA 2: Vilken kompetens är mest efterfrågad av era kunder? 

FRÅGA 3: Vad är enligt era kunder en chefs grundläggande uppgifter? 

FRÅGA 4: Vart letar ni efter kompetens för en specifik tjänst? 

 Inom samma bransch? 

 Likvärdiga tjänster oavsett bransch? 

FRÅGA 5: Är det vanligt att chefer byter bransch i samband med att de byter anställning? 

FRÅGA 6: Anser era kunder att organisationer är lika i grunden? 

Följdfråga: Är management ett generellt yrkesområde som går att tillämpa oavsett 

organisation? 

FRÅGA 7: Hur förväntas kandidaterna se på beslutsfattandet i en organisation? Centraliserat eller 

decentraliserat? 

FRÅGA 8: Vad är generellt viktigast vid rekrytering för en ledig position? 

 Lång erfarenhet inom samma bransch 

 Lång erfarenhet inom olika branscher, 

men inte nödvändigtvis samma bransch som positionen 

 Utbildning inom management 

Följdfråga: Hur ser era kunder på managementutbildningar? 

FRÅGA 9: Hur vanligt är det att kunden efterfrågar kunskaper inom exempelvis processtyrning, lean, 

benchmarking, olika slags certifieringar, erfarenhetsbaserat management och avskaffandet av 

budgetering (”beyond budgeting”)? 

Följdfråga: Kan man se ett mönster på detta beroende på bransch? 

FRÅGA 10: Vilken tyngd lägger ni på att kandidaten är anpassningsbar till samhällets ständiga 

förändringar? 
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