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Förord 
Vi vill inleda med att tacka alla de respondenter som ställt upp på att delta i vår undersökning. 
Er vilja att ställa upp och den positivitet ni visat inför deltagandet har möjliggjort denna 
uppsats. Vi vill särskilt tacka Anna Tufvesson från Karlstad kommun, för att vi fick 
genomföra ett uppdrag åt deras vägnar. Vi vill också tacka vår handledare Maiwor Grundh för 
bra vägledning under uppsatsens gång. 

I vårt skrivande och analyserande har vi båda bidragit till alla delar som denna uppsats bygger 
på. 

  

Karlstad, juni 2012 
 
Elisabeth Carlsson & Jonas Lundin 



Sammanfattning 
Många organisationer tenderar idag att försörja chefsvakanser med interna kandidater. Vidare 
innebär detta i sig både för- och nackdelar i de organisationer som i hög grad använder sig 
utav en intern arbetsmarknad. Chefsförsörjning är en del i att vara en attraktiv arbetsgivare 
samtidigt som man kan skapa förutsättningar för att utveckla sin personal mot nya mål. 
Däremot krävs det att organisationerna vid själva rekryteringsprocessen främst ser till 
kandidaters faktiska kompetens. Därmed måste det också tas i beaktning att organisationen i 
vissa fall måste gå externt för att knyta åt sig den bästa kompetensen som de är i behov utav. I 
denna uppsats genomförs en kvalitativ studie som vänder sig mot respondenter i offentlig 
verksamhet och företag. Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur man arbetar i 
offentlig verksamhet och företag kring intern kontra extern chefsrekrytering. Dessutom 
belyses om chefsnivå påverkar ifall kandidaterna hämtas internt eller externt till olika 
chefsbefattningar. Avslutningsvis redogörs en diskussionsdel, som återkopplar till uppsatsens 
syfte samt belyser skillnader och likheter mellan offentlig verksamhet och företag. I resultaten 
kan man se att organisationerna är positiva till att rekrytera chefer internt, dock går det att 
tyda skillnader i förhållandesättet till chefsrekrytering mellan offentliga verksamheter och 
företag. Arbetssättet vid chefsrekrytering tycks vara av likartad karaktär vid samtliga av de 
undersökta organisationerna, då respondenterna förstår vikten av att lägga ned tid på ett 
ordentligt förarbete inför en chefstillsättning. Hur de undersökta organisationerna hanterar 
chefsförsörjningen varierar från fall till fall. Vi kan dock se en skiljelinje mellan offentlig 
verksamhet och företag, då företagen betonar att intern chefsförsörjning är en fråga om behov. 
De offentliga verksamheterna betonar vikten för dem att använda sig utav program för 
chefsförsörjning, då de annars upplever det svårt att tillsätta kompetenta chefer inom 
organisationen. I fråga om chefsnivåns betydelse för om en chef rekryteras internt eller 
externt har vi kunnat ta del av information från en av respondenterna. Vid detta fall tycktes 
det som att högre chefsbefattningar, i större utsträckning än till lägre chefspositioner, snarare 
tillsattes genom externa kandidater. Gemensamt för samtliga respondenter är att de menar att 
det krävs ett mer omfattande rekryteringsarbete vid tillsättandet av högre chefsnivåer. 
 
 
Nyckelord: Chefsrekrytering, intern chefsrekrytering, extern chefsrekrytering, 
chefsförsörjning, chefsnivå, offentlig verksamhet, företag.  
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel redogör vi för vårt problemområde. Vi kommer att ge läsaren en 
bakgrundsbild till varför vi valt detta ämne, samt presentera syftet och de frågeställningar vi 
utgått ifrån. Vi kommer också förklara dispositionen för arbetet.  

1.1 Introduktion 
Organisationer står inför en ny tid, konkurrensen mellan organisationer ökar allt mer och 
arbetsmarknaden blir allt tuffare. Verksamheter påverkas idag mer utav sin omgivning än 
jämfört med 1980-talet, vilket också innebär att de inte själva helt kan kontrollera exempelvis 
nedskärningar eller andra personalförändringar (Ahrnborg- Swenson 1997; Bradley 2006; 
Brett & Stroh 1997; Van Clief 1992). Denna förändring ställer också nya krav på dagens och 
framtidens chefer. 
 
Frågan är då var organisationer kan hitta chefer som lever upp till de förväntningar som ställs 
på dem. Det vanligaste scenariot är att utreda möjligheten till att fylla en chefsvakans internt, 
men om detta inte är möjligt, bör organisationer bedriva ett arbete som identifierar potentiella 
externa kandidater (Flach 2006). Vidare innebär dessa två olika förfaranden i sig olika 
förutsättningar, för både organisationerna, men också för den kandidat som sedermera blir 
chef. Frågor som Thoms (2005) menar att organisationer måste ställa sig inför en 
chefsrekrytering är vad det är som händer inom vår organisation. Vad går vi för framtid till 
mötes? Vilka typer av egenskaper och beteende bör en chef ha som kan tillgodose vårt 
framtida behov? Att rekrytera internt innebär att organisationerna får en kandidat med tidigare 
erfarenhet och kunskap om organisationens verksamhet, medan extern rekrytering innebär att 
man får in en person med nya ögon och nya influenser. För att fylla chefsvakanser externt 
måste organisationer aktivt söka efter kandidater, i större organisationer är det däremot 
vanligt att använda sig utav ett program för att internt kunna försörja verksamheten med 
kompetenta chefer. Chefsförsörjning är i mångt och mycket en strategisk fråga för 
organisationer som handlar om att ta tillvara på, och utveckla sin personal. Att identifiera och 
utveckla talangfulla medarbetare till större uppdrag menar Taylor och Stern (2009) är en 
viktig del för att både få kompetenta chefer och att vara en attraktiv arbetsgivare, som kan 
behålla sin personal. 

1.2 Problemformulering 
Idén till denna uppsats fick vi genom ett uppdrag från Karlstad kommun som intresserade sig 
utav följande: 
 
Vad visar forskningen om internt- kontra externt rekryterade chefer? Idag har många stora 
organisationer egna interna ledarförsörjningsprogram där fler och fler chefer är internt 
rekryterade. Finns det en risk med det? Hur många procent bör vara externt rekryterade för 
att balansera tillvaratagandet av interna ledartalanger med möjligheten att få in "nytt blod" i 
organisationen? Vilka mål bör/har framgångsrika organisationer i denna fråga? 
 
Utifrån Karlstad kommuns problemformulering fick vi ett intresse för att vidare undersöka 
dessa frågor. Då vår utgångspunkt är att också genomföra en vetenskaplig undersökning, fann 
vi det intressant till att se hur organisationer i praktiken hanterar frågor som rör 
chefsrekrytering. Hur ska organisationer gå tillväga för att både ta hand om befintlig personal 
och kunna erbjuda dem möjlighet till att växa inom organisationen, samtidigt som de ska 
kunna förse organisationen med nya synsätt via en extern arbetskraft? Jakten på talangfull 
personal tycks vara en allt större fråga för organisationer, då de alla strävar efter att ha så 
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kompetenta medarbetare som möjligt. Vidare ska dessa talanger också kunna utvecklas till att 
ta ledande positioner inom organisationerna. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur man arbetar i offentlig verksamhet och 
företag kring intern kontra extern chefsrekrytering. Vi har för avsikt att föra en genomgående 
jämförelse mellan offentlig verksamhet och företag till hur de förhåller sig till vårt 
undersökningsområde. Vi vill därmed ta reda på hur de organisationer vi undersöker 
strategiskt går tillväga för att försörja sin verksamhet med chefer. Utöver detta vill vi också 
undersöka om chefsnivå har någon betydelse för om kandidaterna hittas inom organisationen 
eller externt. 
 
Vår frågeställning som vi utgår ifrån är följande: 
 

• Hur resonerar man inom offentlig verksamhet och företag till intern- kontra extern 
rekrytering av chefer? 

 
Ytterligare problemområden vi har valt att utgå ifrån: 
   

• Hur jobbar man i organisationerna med chefsrekrytering? 
• Hur fungerar chefsförsörjningen inom de undersökta organisationerna? 
• Har chefsnivå betydelse i organisationerna för om vakanser fylls med interna eller 

externa kandidater? 

1.4 Disposition 
Vår uppsats har vi delat in i fem olika kapitel. Efter det inledande kapitlet kommer vi 
redogöra för vår teoretiska referensram som ligger till grund för de kommande delarna av 
uppsatsen. Vidare presenterar vi under metodavsnittet det tillvägagångssätt som vi har använt 
oss utav under studiens gång. Här redogör vi också för bearbetat material, vårt etiska 
ställningstagande i studien samt undersökningens tillförlitlighet. Under det fjärde kapitlet 
kommer vi att koppla samman vår teoretiska referensram till den empiri som vi har skapat 
under studiens gång. Vi analyserar och belyser det vi har funnit relevant mellan de offentliga 
verksamheterna och de företag som deltagit i vår undersökning. I det sista kapitlet kommer vi 
in på slutsatser och diskussion, där vi själva resonerar och reflekterar över det syfte och 
frågeställningar vi har utgått ifrån. Avslutningsvis lämnar vi också förslag till fortsatt 
forskning och ger en kommentar till Karlstad kommun.  
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2 Teoretisk referensram 
I den här delen kommer vi först redogöra för begreppet chefer och ledarskap. Vi kommer 
sedan också belysa chefers betydelse för företag och för den offentliga sektorn. Vad finns det 
för likheter och skillnader mellan de olika organisationerna? Sedan ger vi en redogörelse för 
vad forskningen säger om intern och extern rekrytering av chefer. Vidare förklarar vi 
organisationers förberedande arbete inför en chefsrekrytering, samt hur de strategiskt kan 
jobba med kompetens- och chefsförsörjning av verksamheten. Avslutningsvis ger vi en inblick 
i vad chefsnivå får för betydelse, i fråga om rekryteringen sker internt eller externt. 

2.1 Chefer i offentlig verksamhet och företag 
Åsikter om chefers betydelse eller roll i dagens organisationer ger en inte helt enhetlig bild. 
Historiskt sett menar Thoms (2005) att ledarskapsteorier har kretsat kring ett universellt eller 
situationsbaserat ledarskap. I det universella ledarskapet menas det att det finns specifika 
egenskaper eller beteenden som är karaktäristiska för alla effektiva chefer. Det 
situationsbaserade ledarskapet innebär å andra sidan att olika situationer kräver olika 
egenskaper. Exempelvis menar Thoms att man i det situationsbaserade ledarskapet måste ta 
hänsyn till aspekter som storlek på organisationen, typ av organisation, generella och 
specifika problem för organisationer, hur föränderlig organisationen är, hur gammal 
organisationen är, hur organisationskulturen ser ut, vilket uppdrag organisationen har, samt 
vilka organisationen vänder sig till. Alla dessa aspekter påverkar vilken typ av chef en 
organisation behöver. Vidare menar, bland många andra, Thoms (2005) och Bradley (2006) 
att det trots all den forskning som gjorts kring ledarskap, ändå inte går att påvisa vad det är 
som skiljer effektiva chefer från mindre lyckade chefer. Anledningen till detta tror Thoms 
(2005) är problematiken i att mäta effektivitet, när resultatet vilar på flera aktörer och inte 
enbart en specifik chef. 
 
Ahrnborg- Swenson (1997) menar att trots den förändring som sker med flexiblare 
organisationsstrukturer, färre mellanchefer och snabbare beslutsvägar, måste det alltid finnas 
chefer som kan styra organisationen mot dess mål. Ahrnborg- Swenson kännetecknar en god 
chef som en person med den rätta utbildningen, goda kunskaper och erfarenhet av tidigare 
chefsarbete. Den ska vara socialt kompetent, ha framåtanda, visa empati och vara ödmjuk. 
Det är enligt Ahrnborg- Swenson av stor vikt att chefer besitter kunskap om personalens 
behov och emotioner, då när mycket av den trygghet som de svenska arbetarna vant sig vid 
gått förlorad, kommer de istället söka trygghet hos sina chefer. 
 
Liknande tankar har även Thoms (2005) som menar att chef- och ledarskap handlar om att 
kunna anpassa sig efter situationen och bemästra det arbete som organisationer dagligen ställs 
inför. Det är enbart en myt att chefer måste vara visionärer som ska komma in och förändra 
organisationers arbetssätt och strategiska arbete. Thoms betonar dock att organisationer ibland 
behöver ledare med stor förändringsförmåga, då främst på exempelvis olika dynamiska 
marknader där förändringar ofta sker och behovet av innovation är stort. Det går heller inte 
enligt Thoms att generalisera och säga ett de mest effektiva cheferna, nödvändigtvis måste 
vara de bästa eller smartaste kandidaterna. Utan nyckeln är att hitta de kandidater som har de 
bästa kvalifikationerna för en specifik roll i organisationen.  
 
Enligt Van Clief (1992) så är en av de allra viktigaste uppgifter som organisationer står inför, 
möjligheten att hitta chefskandidater vars syn på arbete och kompetens matchar 
organisationens framtida behov. Det gäller att hitta de starka kandidaterna som har förmågan 
att bära med sig och införliva strategier och strukturer med organisationers behov. Även 
Kesner och Sebora (1994) pekar på vikten av att företag behöver mer än en operativ chef. De 
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menar att chefstillsättningar påverkar hela organisationen, och att i stort sett alla anställda 
upplever någon form av förändring under en ny chef. Chefer blir därav en symbol för 
framtiden både inom och utanför organisationen.    
 
Thylefors (2007:65) menar att betydelsen av chefer och ledarskap både överskattas och 
underskattas. Den tid, kraft och kostnad som läggs ned på chefer och ledarskap kan tolkas 
som att det är ett område som är helt avgörande för organisationers trivsel och effektivitet. 
Jakten på den bästa chefen, alltså den som får ut det mesta och bästa av sina medarbetare 
samtidigt som den bidrar till en trivsam och hälsosam arbetsplats, är en pågående process 
bland organisationer. När man väl hittar dessa chefer som lever upp till de ställda 
förväntningarna finns en ambition att man ska mäta de goda egenskaperna, och använda dem 
som mall vid framtida chefsutveckling och rekrytering.  
 
Brunsson (2011: kap 9) menar att organisationer går att beskrivas som institutioner, då det 
finns föreställningar och regler för vad en organisation är, hur den ska se ut och bete sig, samt 
en definiering av vad omgivningen består utav. Vidare menar han att det går att tyda tre olika 
organisationsinstitutioner och följaktligen tre olika sätt att utforma organisationen. Den första 
är förening, såsom fackförbund eller intresseorganisationer, vilken vi inte vidare kommer att 
beröra. Den andra formen är företaget, vilket är en producerande organisation som riktar sig 
mot en viss marknad. Den sista organisationsformen är således staten som reglerar 
organiseringen över andra organisationer, eller som Brunsson också kallar det för, den 
politiska organisationen. Den politiska organisationen är de självständiga kommuner och 
landsting som Sverige är uppbyggt på. 
 
Brunsson (2011: kap 9) identifierar en rad skillnader mellan företag och politiska 
organisationer. Politiska organisationer är beroende av en legitimering från sina medborgare, 
vilka i sin tur har olika intressen och krav som den politiska organisationen måste leva upp 
till. Företaget å andra sidan är beroende av en kundkrets som kan legitimera och följaktligen 
finansiera företagets verksamhet. Kunder har mot företagen en rad specifika krav, men det är 
däremot frivilligt för företaget att själv bestämma vilka krav de ska leva upp till. Företagets 
övergripande syfte är att överleva genom att öka tillväxten. Den politiska organisationen är 
dock inte utsatt för direkt konkurrens, utan dess övergripande syfte är att finnas till för sina 
medborgare som finansierar denna verksamhet genom skatter. Organiseringen av de olika 
organisationerna skiljer sig i grunden också åt. Företaget måste vara handlingsorienterat, då 
de på ett effektivt sätt måste förse sina kunder med varor eller tjänster. För att detta ska 
fungera krävs det också en enighet inom företaget. Den politiska organisationen vilar istället 
på en inbyggd konfliktstruktur, vilket ska underlätta att möta medborgarnas motstridiga krav 
och intressen. Sammansättningen i de politiska organisationerna kräver därför representanter 
som inte delar samma värden och intressen. De olika organisationsstrukturerna får också 
konsekvenser för beslutsfattandet inom organisationerna. Företaget måste för sin överlevnad 
snabbt hantera och handla för att nå en lösning på olika problem. Den politiska organisationen 
ställs däremot ofta inför problem som inte går att nå en lösning på. Därför ägnas mycket tid åt 
många och långa diskussioner som ofta leder till motstridiga förslag.    
  
Brunsson (2011: kap 9) menar också att de olika organisationerna skapar olika förutsättningar 
för ledning och chefer. Företaget uppfattas som en självständig organisation, medan den 
politiska organisationen utför uppdrag åt sina medborgare. Detta är även tendenser som 
återspeglas för organisationernas chefer. Företaget är, något hårdraget, endast intresserad av 
ett ekonomiskt resultat och inte hur resultatet uppnås. Följaktligen får också ledning och 
chefer i företag förhållandevis fria tyglar i sitt sätt att nå resultat. Att leda den politiska 
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organisationen innebär att styra med hjälp av regler och lagar, och fokus på tillvägagångssätt 
blir minst lika viktigt som själva resultatet. Enligt Ivarsson- Westerberg (2011:145) använder 
sig svenska offentliga organisationer av en mål- och resultatstyrningsmodell, vilken innebär 
att politiken skapar mål som uppfylls genom att tilldela de administrativa avdelningarna 
resurser för att förverkliga de uppsatta målen. Inspirationen till denna målstyrning har enligt 
Almqvist och Mårtensson (2011:104) de offentliga organisationerna hämtat från privat sektor, 
som en del i att bli mer effektiva.  
 
Enligt Brunsson (2011: kap 9) ses det ofta som mer komplicerat att leda politiska 
organisationer än företag, då det är svårare att styra med hjälp av regler än efter resultat. 
Bristen på autonomi i politiska organisationer innebär också att chefer och ledning oftare 
ställs tills svars för sitt agerande av omgivningen. Ivarsson- Westerberg (2011:165) menar att 
de privata företagen ofta ses som något finare än de offentliga organisationerna. Det är företag 
som chefer vill arbeta i, och de privata företagen har sedan 1980-talet allt mer blivit en 
förebild för alla typer av organisationer i samhället. Thylefors (2007:16) menar också att 
offentliga organisationer för att uppnå effektivitet, ofta uppmanar rektorer och andra chefer att 
inspireras av den privata sektorn. Czarniawska (refererad i Brunsson 2011:244) menar dock 
att olika organisationer spelar olika roller under olika tider och att de därmed också växlar i 
popularitet och anseende. 
 
För att hitta kandidater som kan fylla chefspositioner i både offentlig verksamhet och företag 
kan organisationerna välja att rekrytera antingen internt eller externt. I kommande kapitel 
kommer vi att redogöra för dessa förfaranden.    

2.2 Rekrytera internt eller externt? 
Till att börja med kan det vara bra att göra en definition av begreppen intern och extern. Det 
handlar i detta fall om chefers ursprung, alltså om de har blivit internt eller externt rekryterade 
till en position. Kesner och Sebora (1994) definierar interna som nuvarande eller tidigare 
anställda i organisationen, medan de externa definieras som individer som inte var eller har 
varit anställd av organisationen. 
 
När organisationer ska rekrytera ny personal är det vanligtvis två olika tillvägagångssätt som 
används. För det första kan organisationen annonsera om en vakans, och hoppas på att bra 
kandidater söker sig till dem. Ett andra sätt är att organisationen aktivt söker efter kandidater 
som överensstämmer med deras kravprofil. När det kommer till att fylla chefspositioner finns 
det ytterligare två scenarier. Dels kan de anställda inom organisationen utnyttja ett tomrum 
och genom olika strategier sätta sig i en bra position inför den kommande rekryteringen. Ett 
annat tillvägagångssätt är att organisationer har en tydlig intern arbetsmarknad, där syftet är 
att befordra personal efter deras prestationer. Beroende på situation är alla dessa 
tillvägagångssätt en väg att gå för att hitta potentiella chefskandidater för en position (Thoms 
2005).   
 
Granberg (2003:317) menar att det är svårt för företag att på förhand veta om en tjänst ska 
tillsättas internt eller externt. Aspekter som måste tas med i beräkningen menar han är ifall 
den behövda kompetensen finns inom eller utanför organisationens gränser, eller ifall 
organisationen använder sig av en tydlig policy kring att befordra internt. Vidare menar 
Granberg att även ekonomi och konjunkturer styr organisationers förhållningssätt kring intern 
eller extern rekrytering. Vid lågkonjunkturer, med minskat personalbehov som följd, är det 
ofta lätt att hitta kompetent personal inifrån organisationen som kan fylla upp lediga vakanser. 
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I goda tider då företag expanderar tvingas företag snarare att söka kandidater utanför 
organisationen för att hinna med i utvecklingen.  

2.2.1 Intern chefsrekrytering 
Flach (2006:89) menar att det första steget för en organisation vid personalplanering är att 
undersöka möjligheten till intern rekrytering vid nyanställningar. Vidare menar han att de 
organisationer som aktivt använder sig utav en intern arbetsmarknad och systematiskt 
internrekryterar till positioner, främjar engagemanget och moralen hos sina anställda. Att 
internrekrytera är också ett bra sätt för organisationer att göra sig till en attraktiv arbetsplats, 
då det ger möjlighet att attrahera personer som har potential att växa inom organisationen. 
 
Collins och Porras (refererade i Boolman & Deal 2005: 181) menar att framgångsrika företag 
i stort sett bara rekryterar sina chefer inifrån, medan mindre effektiva företag ofta hittar sina 
chefer på den externa arbetsmarknaden. Enligt Bolman och Deal (2005: 181) har exempelvis 
företagen Costco1 en öppen målsättning att rekrytera 80 procent av sina chefer internt, medan 
på FedEx2 har 90 procent av cheferna börjat sin karriär i organisationens lägre nivåer. Enligt 
Pfeffer (refererad i Bolman & Deal 2005: 181) finns det flera fördelar med att internrekrytera. 
Bland annat genom att det uppmuntrar både chefer och personal att investera sin tid och sitt 
engagemang i organisationens personalutvecklingsåtgärder. Det ger även organisationer 
möjlighet att dra nytta av de kunskaper och den kompetens som den äldre och mer erfarne 
personalen sitter inne på. Dessutom betonas vikten av att de anställda känner till företagets 
historia. Chan (1996) menar också att det överlag finns en tendens hos både företag och 
myndigheter att genomföra chefsrekryteringar inom de egna leden. Även han betonar att det 
beror på att parterna, alltså arbetsgivare och personal skapar ett beroende till varandra genom 
att de investerar sitt humankapital i varandra. Detta skapar också incitament för att bygga en 
relation som kan vara över lång tid. Ju längre tid relationen varar, desto mer ökar 
investeringen av humankapital, och desto högre blir kostnaden för organisationer att hämta in 
externa kandidater för en chefsvakans.       
 
Enligt Thoms (2005) finns det både för- och nackdelar för de företag som använder sig utav 
en intern arbetsmarknad. De fördelar som hon lyfter fram är att kandidaten har en god 
kännedom om organisationen och känner väl till arbetssättet i organisationen. Organisationen 
har också god kännedom om kandidatens tidigare arbetsprestation, vilket ofta är en god 
fingervisning om kandidatens kommande arbetsprestation. Att använda sig utav en intern 
arbetsmarknad är ofta en lätt, snabb och billig rekryteringsväg. Dessutom betonar även hon att 
intern rekrytering är en bra motivationsfaktor för personalen, då de vet att de kan bli 
befordrade om de presterar väl i sitt arbete. De nackdelar man enligt Thoms kan se med 
interna chefsrekryteringar är att de anställda tycker sig förtjäna en befordran oavsett om de 
har den rätta kompetensen eller inte. Om man bara använder sig av en intern arbetsmarknad är 
dessutom antalet kvalificerade kandidater för en chefsposition troligen begränsade. Om en 
extern kandidat väljs framför en intern kandidat, kan detta vara en orsak till bristande 
motivation bland befintlig personal. Dessutom kan det bli problem med osämja på 
arbetsplatsen, då en intern kandidat väljs före en annan intern kandidat. En annan risk med att 
rekrytera internt är att kandidaten har för god kännedom och vana i organisationens arbetssätt, 
därmed bidrar kandidaten inte heller till någon förnyelse i sitt och organisationens arbetssätt. 
Även Charan (2005) betonar att det kan vara problematiskt att ha för god kännedom om ett 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 En handelsgrossist med drygt 600 varuhus och 147 000 medarbetare över hela världen. År 2011 
omsatte de 88,9 billioner USD.  
2 Ett globalt transportföretag med över 290 000 anställda och en omsättning på 39,3 billioner USD 
under 2011.	  	  
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företag, då de sociala banden och nätverken till övriga delar av organisationen komplicerar 
möjligheten att som chef skapa förändring. Det finns ibland enligt Thoms (2005) också 
tendenser till att den interna rekryteringen främst har en ceremoniell karaktär inom 
organisationer. Det är inte alltid den som är mest kvalificerad som får chefstjänsten, utan 
istället blir den kandidat med störst erfarenhet vald.   
 
De Klerk (1990:31f) lyfter ett annat dilemma för de chefer som blivit rekryterade ur de egna 
leden. Rekryteras man internt kan det vara problematiskt att släppa den tidigare rollen i 
organisationen, då man verkade som en kollega. Tidigare behövde kandidaten inte ställa några 
större krav på sina kollegor, men i och med att denne nu ska verka som chef, vilar ett stort 
ansvar på att kandidaten vågar och klarar av att nu styra sina medarbetare. På liknande sätt 
menar de Klerk att också de gamla medarbetarna kan ha en problematisk förhållning till att ha 
en tidigare kollega som chef. Kollegorna har tidigare varit vana vid att ha samma 
arbetsuppgifter, lön och andra förutsättningar som den nyblivna chefen. Därmed kan det 
också vara svårt att vänja sig och godkänna en tidigare jämlik som chef. 
 
Många organisationer har enligt Thoms (2005) rört sig från en intern arbetsmarknadsmodell, 
då de upplevt en ökad konkurrens från sin omgivning. De anser sig behöva kandidater som 
växer utanför organisationens gränser och samlar på sig erfarenheter för att senare kunna 
bidra med ett starkt chefskap i organisationen. Vidare menar Thoms också att amerikanska 
arbetare inte lika gärna nyttjar en intern arbetsmarknad jämfört med tidigare. De har erfarit 
nedskärningar och upplever allt oftare att organisationer inte längre är lojala gentemot sina 
anställda, därför är inte heller de lika lojala gentemot sina organisationer. Brett och Stroh 
(1997) och Thoms (2005) menar också att organisationer till viss del har tappat kontrollen 
över den interna arbetsmarknaden. Den ökade konkurrensen från omvärlden har också lett till 
att de själva inte kan kontrollera de personalförändringar som måste göras, och de kan därmed 
inte heller erbjuda sina anställda en långsiktig sysselsättning. Rörligheten på arbetsmarknaden 
har alltså ökat.     

2.2.2 Extern chefsrekrytering 
I personalplaneringen i organisationer bör det även drivas ett arbete som underlättar för den 
externa rekryteringen. Utvecklingen på den externa arbetsmarknaden bör följas och relateras 
till den egna organisationens arbete och behov. Även användandet av olika 
rekryteringsverktyg bör bearbetas och användas efter de rådande förhållandena på den externa 
arbetsmarknaden (Flach 2006:89f).  
 
Problematiken kring hur organisationer får ett effektivt ledarskap beroende på om chefen 
rekryteras internt eller externt, gör sig tydlig i mycket av forskningen på området. Enligt en 
studie gjord av Wiersema (1986 refererad i Van Clief 1992) visade det sig att chefers 
ursprung, alltså om de hade blivit internt eller externt rekryterade, inte direkt påverkade 
organisationers övergripande strategier. Däremot såg man att de företag där chefer hade blivit 
externt rekryterade genomgick stora förändringar i såväl personalomsättning som 
investeringar i nya produkter. Liknande tendens gick inte att se då chefen över organisationen 
hade blivit internt befordrad.  Vid ytterligare en studie gjord ett par år senare av Wiersema 
(1989 refererad i Van Clief 1992) såg man också ett samband med att företag som hade 
rekryterat chefer externt hade en 21 procentig ökning av intäkterna under en femårsperiod. 
Samma siffra för de organisationer som hade rekryterat inom organisationen var en 7 
procentig ökning. Thoms (2005) å andra sidan menar att chefer som varit framgångsrika i ett 
företag ofta misslyckas i andra chefsuppdrag. Det är ofta en vanlig missuppfattning att man 
bara kan plocka in kompetenta chefskandidater som har nått fina resultat i tidigare 
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organisationer och att de också ska producera i den nya miljön. Även om en chef skulle flytta 
till en annan organisation inom samma sektor eller bransch, finns det uppenbara svårigheter i 
att anpassa sig till rådande företagskultur, ledarskapsfilosofier eller krav från olika 
intressenter. Om det är en extern kandidat som rekryteras vilar ett stort ansvar på att 
organisationen klarar av att introducera den nya chefen till rådande förutsättningar och krav. 
 
Även Van Clief (1992) är inne på samma spår och menar att det finns anledning att tro att det 
inte bara går att hämta in externa kandidater även om de har den rätta kompetensen och de 
färdigheter som organisationens strategi kräver. Det är av stor vikt att den påtänkta chefen kan 
motivera sig och ha det rätta värderingar som krävs för att klara uppdraget. Saknas detta har 
man bara en på pappret skicklig chef som innebär en stor risk och kostnad för organisationen. 
En nackdel med extern rekrytering som ofta lyses fram är organisationers bristande kunskap 
om de externa kandidaterna, än jämfört med de interna kandidaterna. Det är svårt att på 
förhand veta hur väl en kandidat i praktiken kommer fungera i chefsrollen, och osäkerheten 
blir ännu större då kandidaterna inte är hämtade från de egna leden (Charan 2005; Hassink & 
Russo 2008; Thoms 2005). Hassink och Russo (2008) menar därför att organisationer ofta ser 
externa chefskandidater som mer riskfyllda. 
 
Att anställa chefer utanför organisationen kan innebära att det skapas en katalysator för 
förändring. Dessutom kan det bidra till en påskyndning av det organisatoriska lärandet och 
därmed också skapa förutsättningar för utveckling. Det finns en risk med att låta tidigare 
framgångsrika chefer sitta kvar på sin position i takt med att organisationens mål och 
strategier förändras. Motsvarar en tidigare chef inte de kompetenskrav som organisationen nu 
sätter på en position, måste denna bytas ut eller så måste det strategiska arbetet omprövas 
efter den kompetens som finns att tillgå (Van Clief 1992).  
 
Vidare kan det vara värt att ge externt rekryterade chefer inblick i organisationens historia för 
att undvika framtida misslyckande. Även om chefen är framtidsorienterad och ser 
möjligheter, ansvarar denne fortfarande över personal som har tidigare erfarenheter och 
kunskap om organisationen, vilka således även har andra förväntningar på organisationen. Det 
är därför viktigt att chefer förstår vilka förutsättningar som finns att jobba med, utefter 
organisationens tidigare erfarenhet (Thoms 2005). 
 
Thoms (2005) och Charan (2005) lyfter också en viktig fråga för organisationer ifall de ska 
hitta sina chefskandidater internt eller externt. De menar att den kompetens eller de 
kvalifikationer som krävs för en chefsposition ibland helt enkelt inte går att hitta inom 
organisationen, utan att man måste söka externt. Samtidigt menar de att organisationer ofta 
hittar bra, om inte de bästa kandidaterna externt. Dock är det vid få tillfällen det läggs ner 
tillräckligt med resurser för att kunna lokalisera och identifiera de bästa kandidaterna. Chan 
(1996) menar till och med att organisationer ibland förbiser potentiellt bättre externa 
kandidater eftersom att det ofta både är billigare och smidigare att befordra interna kandidater.    

2.2.3 Har interna chefskandidater förtur vid rekrytering? 
Chan (1996) menar att organisationer ofta tenderar och föredrar att rekrytera interna 
kandidater, även om förutsättningarna för både de interna och externa kandidaterna är 
likvärdiga. Det finns helt enkelt en ovilja att rekrytera någon utifrån om det upplevs att det 
finns liknande kompetens inom de egna leden. Det är endast i de fall då den externa 
kandidaten visar upp en märkbart högre kompetens som organisationer föredrar att rekrytera 
externt framför att befordra internt. Detta är särskilt tydligt i större organisationer där det 
finns en tydlig hierarki och tydliga karriärvägar finns att tillgå.   
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Ett problem vid chefsrekryteringar är att det finns risk att man sårar många medarbetare inom 
organisationen som trodde sig vara aktuella eller förtjänade en befordran. Sådana 
uppfattningar brukar grunda sig på bland annat traditioner, tidigare erfarenheter, lojalitet, bra 
arbetsprestation eller löften från ledningen. Det är därför ofta svårt för rekryterare att inte ta 
hänsyn till sådana uppfattningar, vilket leder till att man beordrar en intern kandidat istället 
för att rekrytera externt. Rekryterare väljer den interna kandidaten för att själv slippa fatta ett 
beslut som kan vara obekvämt. Ett vanligt misstag många organisationer gör med de interna 
kandidaterna, är att man inte tar dem igenom samma urvalsprocedur. Detta beror på två 
orsaker, dels en lathet, då man helt enkelt förutsätter att man känner kandidaten och därför 
inte behöver lägga ned tid och energi på en rekryteringsprocess. Dessutom kan det vara 
jobbigt att behöva be en erfaren medarbetare att gå igenom samma procedurer som okända 
externa kandidater måste göra. Det är dock av stor vikt att de interna kandidaterna får 
genomgå samma tester och urval som de externa kandidaterna (Thoms 2005). 
 
Moorman (refererad i Bradley 2006) menar att det finns ett samband mellan organisatorisk 
rättvisa och organisationens medlemmars beteende. Medarbetare kommer alltid att ha 
synpunkter på hur organisationer sköter vissa processer och hur vissa beslut tas. De 
synpunkterna får följaktligen också konsekvenser för organisationens arbete och dess resultat. 
Bradley (2006) menar att det därför är av stor vikt att organisationer har interna kandidater i 
åtanke vid chefsrekryteringar. Upplever medlemmarna att organisationen är lojal mot dem så 
kommer sannolikt även medlemmarna vara mer lojala gentemot organisationen, vid 
exempelvis framtida karriärval. Är medarbetare inte nöjda med de beslut som fattas eller inte 
får den befordran de hade hoppats på, kommer också deras prestationer att försämras och 
följaktligen också organisationens resultat. Bradley menar till och med att de interna 
kandidaterna ofta anser sig ha rätten till en tjänst, då de visat organisationen lojalitet och 
engagemang.    
 
Chan (1996) tror att interna kandidaters eventuella fördel vid chefsrekryteringar kan förklaras 
genom att se fenomenet som ett belöningssystem. Organisationer kan genom att internt 
befordra eller rekrytera, visa sina medarbetare uppskattning för ett väl utfört arbete. Om 
organisationer ska erbjuda sina anställda möjligheter till att växa och utvecklas på arbetet, är 
det ofta tillräckligt tufft att konkurrera med redan befintliga kollegor om chefspositionerna. 
Om man även ökar konkurrensen med externa kandidater blir kampen om tjänsten ännu 
hårdare, vilket Chan menar minskar incitamenten för befintlig personal att orka konkurrera 
om platser. 
 
Inför en rekrytering, oavsett om den sker internt eller externt, är det viktigt att det görs en 
förberedelse. Först och främst bör man göra en identifiering av rekryteringsbehovet samt en 
bakgrundsanalys (Lindelöw 2008:26). I följande del kommer vi presentera hur organisationer 
strategiskt kan jobba kring chefsrekrytering. 

2.3 Strategiskt arbete vid chefsrekrytering 
Lindelöw (2008:26f) menar att ifall det har tillkommit en ledig tjänst är det inte säkert att den 
ska ersättas med exakt samma arbetsuppgifter. Istället bör det utredas hur organisationens 
planer och strategier ser ut inför framtiden. Det kan handla om att strukturera om 
arbetsuppgifterna och se till att en medarbetare kan få möjlighet till utveckling i 
organisationen. I en bakgrundsanalys är det bra att ta reda på om företaget står inför 
förändringar och om en viss arbetsuppgift kommer att öka eller minska längre fram. Den 



	   10 

kompetens som behövs till den lediga tjänsten kanske redan finns hos befintlig personal och 
finns den inte kan kompetensutveckling vara ett alternativ.  
 
Behovsanalysen är också en del av förarbetet i en rekrytering, där ingår bland annat att det 
dels görs en mål- och ansvarsbeskrivning och för det andra en kravspecifikation. Anledning 
till att det bör göras en behovsanalys är för att veta vad det är för person organisationen söker 
inför en tjänst och därför bör det ställas en rad olika frågor för att få svar på det. I en mål- och 
ansvarsbeskrivning tittar man på verksamhetens övergripande mål och gör om dem till delmål 
som passar in på en specifik befattningsnivå, för att klargöra vad arbetet i själva verket går ut 
på. Därefter går man vidare med kravspecifikationen där man tar reda på vad det är för 
kandidater som eftersöks (Lindelöw 2008:63). I kravspecifikation anges detaljerat vilka krav 
som ställs på kandidaten till den aktuella tjänsten, såsom personliga egenskaper, vissa 
formella krav och så vidare. Det kan vara bra att strukturera upp en kravprofil genom att lista 
upp olika områden för vad personen exempelvis ska ha för utbildning och erfarenhet samt 
vilka kunskaper och kompetenser personen bör ha. Man bör även se om det finns någon 
utvecklingspotential och intresse hos den här personen för att utvecklas inom organisationen. 
Vidare också om det finns några andra specifika krav och förutsättningar som ställs på 
personen. (Lindelöw 2008:72).  
 
Inför en chefsrekrytering menar Thoms (2005) att det finns ett par frågor man bör ställa sig 
för att avgöra vilken typ av ledare organisationen behöver. Vad är det som händer i vår 
organisation, och vilken form av ledarskap kräver det? Hur ser vår marknad ut? Vad finns det 
för tendenser? Vilka problem står vi inför? Vad har vi för chefer nu? Vilka saknar vi? Vilka 
egenskaper och beteende behöver chefen ha? Fernández-Aráoz et al. (2009) tar upp vilken 
kompetens som är bra att titta på vid en chefsrekrytering. Den första handlar om vad som 
kommer krävas specifikt för den aktuella befattningen under de närmsta åren och om det då 
krävs att personen redan i grunden är exempelvis en entreprenör, en chef eller en ledare. För 
det andra handlar kompetensen om kandidatens kunskaper för att leda hans eller hennes 
blivande team och hur han eller hon ska ta till vara på medarbetarnas kompetens samt kunna 
hantera eventuellt motstånd från gruppmedlemmar. För det tredje handlar kompetensen om 
hur väl kandidaten kommer passa in i företagskulturen och om personen kommer lyckas med 
de resurser organisationen har att erbjuda. 
 
När de grundläggande kompetenskraven för chefspositionen är klarlagda är det dags för 
organisationen att göra sitt val. Den vanligaste tendensen är att man helt enkelt väljer från en 
skara kandidater som själva är intresserade av tjänsten. Thoms (2005) menar dock att det är 
mer effektivt att vara mer aggressiv i detta urval och att organisationer själva aktivt söker 
efter passande kandidater. En mer aggressiv rekrytering skulle också enligt Thoms förbättra 
ledarskapet i organisationer. Enligt Thoms rekryteras vanligtvis chefer under två olika 
omständigheter. Antingen rekryteras de kandidater som har de rätta tekniska kunskaperna och 
antar eller hoppas att denne lär sig att leda efter hand. Eller så söker man den dynamiska och 
visionära ledarkandidaten som efter hand ska tillskaffa sig den tekniska kompetensen.  
 
Thoms (2005) betonar vikten av att de som rekryterar chefer har en god kännedom om den 
omgivning som organisationen verkar inom. Ska en chef rekryteras i till exempel en 
organisation inom ett plastföretag, måste man undersöka hur det ser ut och fungerar i andra 
organisationer inom samma industri. Vad har de för kompetens som gör att de lyckas som 
organisation? Ofta kan denna kännedom skapas genom en regional undersökning, då det 
vanligtvis finns liknande organisationer inom samma geografiska område. Finns inte det, bör 
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man söka vidare på antingen en nationell eller internationell nivå, för att se hur framgångsrika 
organisationer jobbar med chefsrekrytering. 
 
En annan del i det strategiska personalarbetet i organisationer är kompetensförsörjning. Detta 
försörjningsarbete går ut på att man tar hänsyn till vilket behov av arbete företaget har 
(Granberg 2003:280). Ett kompetensförsörjningsarbete handlar bland annat om 
kompetensutveckling av befintlig personal (Lindelöw 2008:92). Kompetensutveckling 
innebär att en anställd dels får chans till att lära sig nya saker men även utveckla de 
färdigheter och kunskaper denne redan har (Granberg 2003:408). I ett 
kompetensförsörjningsarbete tittar man på de mål verksamheten vill uppnå och de krav som 
ställs på de anställda för att de ska kunna utföra sitt arbete. I en organisation är det bra att koll 
på vilket kompetensbehov som finns i dagsläget och även skapa en överblick för vilken 
kompetens man kommer behöva i framtiden. Med hjälp av mål- och ansvarsbeskrivning och 
kravspecifikation kan man lyfta fram gemensamma krav som ställs på alla medarbetare 
oavsett vad de har för befattning inom organisationen. Kravspecifikationen är även ett verktyg 
för att ha koll på olika befattningar som finns i organisationen och vilka kunskaper som krävs 
för dem. Denna så kallade kunskapsbas medverkar till en ökad förståelse för organisationen 
om vilka framgångsfaktorer som finns, som till exempel vilka gemensamma egenskaper alla 
chefsbefattningar har. Lindelöw nämner ett exempel där en organisation tittade på sina olika 
chefsbefattningar som fanns, och utifrån det kunde de skapa en ledarprofil som innehöll krav 
som varje ledare var tvungen att uppfylla. Med hjälp av ledarprofilen blev den ett slags 
verktyg för fortsatt arbete för både nuvarande och kommande chefer (Lindelöw 2008:93ff). 
 
Vidare menar Van Clief (1992) att det är helt meningslöst för organisationer att lägga ned tid 
på chefsrekrytering och kompetensförsörjning, om man ser på chefer som en enhetlig massa 
och identiska individer. Istället måste man se varje chef som en unik individ med helt unika 
och avgörande kompetenser. Organisationen ska helt enkelt bara välja vilken chef som ska 
vara var, beroende på organisationens strategier och förutsättningar. För att detta ska fungera 
krävs det också att chefsrekryteringar och olika program för kompetensförsörjning är 
anpassade för att matcha olika chefsrollers unika kompetensbehov som då också kan falla in 
under organisationers övergripande strategier. Vidare menar han att effektivt ledarskap i 
organisationer inte bara är något som händer, utan att det ligger mycket tid och arbete bakom 
processen. 
 
För att förse organisationer med chefer, bedrivs det enligt Granberg (2003:305) utöver den 
vanliga kompetensförsörjningen ett arbete med att också lokalisera och utveckla framtida 
ledare inom organisationen. 

2.3.1 Chefsförsörjning  
Att anställa en medarbetare handlar inte bara om att se på dennes färdigheter och personliga 
egenskaper för att kunna utföra det specifika arbete den blir anställd för. Det är även viktigt 
att se efter vilken potential den nyanställde har för att kunna lära sig nya saker och utvecklas 
inom verksamheten. Utifrån ett långsiktigt perspektiv kan man ha i åtanke att den person som 
anställs skulle kunna bli en framtida ledare. För att detta ska vara möjligt är det är minst lika 
viktigt att medarbetaren själv är engagerad och visar intresse för att vilja utvecklas (Lindelöw 
2008:57).  
 
Taylor och Stern (2009, kap 1) menar att det är viktigt att anställa rätt person och samtidigt 
kunna behålla dem. Klarar organisationen inte av att ta vara på sina medarbetare kommer man 
antagligen inte kunna utveckla nya produkter, möta kundens behov och stödja verksamheten 
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på rätt sätt. Allt för många företag anställer personal utan att tänka på att behålla dem på lång 
sikt. Taylor och Stern menar vidare att de organisationer som spenderar större delen av tiden 
genom att enbart ersätta sina talanger och inte ge möjlighet till utveckling av befintlig 
personal, lyckas inte med att behålla talangfulla medarbetare. Däremot de organisationer som 
utvecklar sina medarbetare till ledare, flyttar upp dem i organisationen och skapar en jämn 
ström av talanger kommer lyckas med att behålla kompetenta medarbetare. Ledare behövs för 
att skapa en miljö där personalen får uppskattning och där utveckling blir en naturlig del inom 
verksamheten. Man kan fråga sig vad som är det viktigaste, att ha en hög personalomsättning 
eller se till att behålla personal? Taylor och Stern menar att båda är lika viktiga. Anställer man 
fel personer och sedan fokuserar på att behålla dem kommer organisationen att misslyckas 
med verksamhetens syfte. Likaså kommer man att misslyckas om man anställer rätt personer 
utan att satsa på dem. En stark personalstrategi är en förutsättning för att vara en framgångsrik 
arbetsgivare och kunna behålla sina anställda. 
 
För att få befintlig personal att vilja stanna kvar inom organisationen betonar Taylor och Stern 
(2009, kap 3) att det är viktigt med utveckling av sina mest talangfulla anställda. 
Utvecklingen handlar om att förbereda dessa talangfulla anställda till att bli framtida ledare. 
Även om en anställd inte har någon ledande befattning idag kan denne ha potential att leda 
företaget i framtiden. För att en organisation ska arbeta effektivt med att få vetskap om 
medarbetarnas intressen och mål, menar Lindelöw (2008:58) att man bör ha en bra och rak 
kommunikation till sina anställda. Något man kan tänka på vid hanteringen när organisationen 
ska välja ut kandidater som har potential att bli chefer, är att undvika favorisering och inte 
bara välja människor som är lik de som ansvarar för rekryteringen. Taylor och Stern (2009: 
kap 3) menar att brist på utveckling av personalen är en stor orsak till att individer lämnar sin 
anställning redan under första året. En organisation som inte ger möjlighet till utveckling 
kommer förlora sina bästa medarbetare till sina konkurrenter. 
 
För att lyckas med den interna rekryteringen krävs det enligt Flach (2006:89) att 
organisationer använder sig av ett system, för vad han kallar ”performance management”. 
Alltså en individplanering för personalens utvecklingsmöjligheter inom organisationen, där 
man fortlöpande bevakar organisationens framtida utveckling och rekryteringsbehov. Thoms 
(2005) betonar vikten av att organisationer klarar av att kunna identifiera och uppmuntra 
talangfull personal som senare kan bli potentiella chefskandidater. Vidare menar Thoms att 
personer allt för ofta går miste om en befordran de hoppats på och då också ger upp sina 
chefsambitioner och förlorar tron på sig själv. Det är därför viktigt att klargöra att bara för att 
man inte passar för en viss chefstjänst, så utesluter det inte att man passar för andra 
chefstjänster, då olika positioner kräver olika egenskaper och förmågor. Nyckeln är att hitta 
rätt person till rätt plats inom organisationen, där dennes talang får möjlighet att växa och 
utvecklas efter behov.  
 
Granberg (2003:305) kallar denna chefsförsörjning för ersättarplanering och menar att det är 
en fråga som hittills varit förhållandevis åsidosatt i svenska organisationer. Vidare menar han 
att det troligen är ett område som i framtiden kommer att öka, då organisationer för sin 
överlevnad måste klara av att behålla och utveckla bra medarbetare. Det övergripande syftet 
med karriärs och ersättarplanering i organisationer är enligt Armstrong (2006:399f) att 
säkerställa tillflödet av organisationens chefsbehov, att erbjuda lovande personal relevant 
utbildning och erfarenhet, samt att ge vägledning och stöd till personal med ett driv i sig och 
som har potential att göra en framgångsrik karriär i organisationen. 
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Armstrong (2006:399-407) menar att arbetssättet för att utveckla talanger till nya roller kan 
variera mellan olika organisationer. I Figur 1 visar Armstrong hur en organisation kan arbeta 
med chefsförsörjning. Han menar vidare att vissa organisationer kan integrera alla delar, 
medan andra organisationer kan nöja sig med endast delar utav ett liknande strategiskt 
program för chefsförsörjning. Figur 1 förklarar hur en organisation strategiskt kan gå tillväga 
genom att först scanna av efter både interna och externa kandidater för en ledig befattning. 
Vid de fall organisationen satsar på interna kandidater kan arbetssättet vara att genom en 
talanghantering skapa kunskap om kandidaterna, dess potential och förmågor. Vidare kan de 
med olika utvecklingsåtgärder få den utbildning som krävs för att klara av kommande 
uppgifter. Slutligen blir alltså målet med de interna kandidaterna att de ska kunna fylla en ny 
befattning och befordras inom organisationen. Däremot, som figuren visar, finns alltid 
alternativet att fylla en vakans med externa kandidater. 

 

Cohn et al. (2005) menar att ett chefsförsörjningsprogram är en viktig del för att utveckla 
effektiva ledare i organisationen. De olika beståndsdelarna i programmet bör kombineras för 
att möjliggöra att organisationen kan konkurrera mer effektivt, gentemot andra organisationer. 
Cohn et al. menar vidare att det finns ett direkt samband mellan organisationers 
chefsförsörjningsprogram och vilket typ av budskap de vill sända till sin omgivning. 
Exempelvis kan ett chefsförsörjningsprogram bidra till att attrahera vissa sökande som 
organisationer ser som potentiellt bra arbetskraft. En annan viktig faktor kring 
chefsförsörjningsprogram är om de av befintlig personal uppfattas som legitima. Med andra 
ord krävs det att chefsförsörjningsprogrammet faktiskt klarar av att identifiera och ta hand om 

Figur 1. Praktiskt exempel på förskaffande och strategisk utveckling av talanger. (Armstrong 2006:408) 
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talangfulla medarbetare som sedermera kan bli chefer. Chefsförsörjningsprogrammen ska helt 
enkelt leda någonstans och inte bara vara ett verktyg utan effekt. Cohn et al. ser också en risk 
med att chefsförsörjningsprogram kan uppfattas som ett belöningssystem, i de fall då 
deltagarna till programmet kanske inte är de som är bäst lämpade att delta. Därmed gäller det 
att hitta kandidater som är bäst kvalificerade för att delta i ett chefsförsörjningsprogram och 
inte de som anses vara värda att delta i ett sådant program. 
 
Organisationer använder sig utav chefsförsörjningsprogram för att utveckla interna kandidater 
till att fylla chefsvakanser inom organisationen. Frågan är om ett sådant program också klarar 
av att fylla vakanser till högre chefsbefattningar, eller om organisationerna i större grad söker 
externa kandidater till dessa positioner. Avslutningsvis vill vi även då belysa vad intern 
kontra extern rekrytering av chefer får för betydelse i relation till vilken chefsnivå det är som 
ska tillsättas inom organisationer.  

2.4 Chefsnivåns betydelse 
Enligt Thoms (2005) går det inte att skapa en konkret guide till hur den bästa 
chefsrekryteringen går till om man bara utgår från kandidaters egenskaper och färdigheter, 
beroende på att ledarskap är situationsanpassat. Exempelvis är en av den mest väsentliga 
omständigheten till vilken nivå inom organisationen chefen ska rekryteras. Thoms menar 
vidare att det är uppenbart att en VD (verkställande direktör) och en mellanchef behöver olika 
uppsättningar av färdigheter, men att det ofta är svårt att klargöra skillnaden och behovet för 
en specifik position. Exempelvis behöver en VD ha goda kunskaper i det strategiska arbetet, 
vilket inte är lika aktuellt för en mellanchef inom en organisation. Det finns vissa 
gemensamma egenskaper som kan känneteckna både en VD och mellanchef, men enligt 
Thoms går det inte att dra generella slutsatser, utan de rätta egenskaperna är väsentliga utefter 
den unika situation tjänsten och organisationen står inför. Thoms menar vidare att det är en 
mycket bra idé att rekrytera internt till lägre nivåer och mellanchefspositioner inom en 
organisation. Samt att det är mycket bra om organisationen inte är i behov av nya innovativa 
arbets- och förhållningssätt. Till högre chefspositioner bör det dock finnas både interna och 
externa kandidater. 
 
Även Charan (2005) menar att många organisationer gör ett utmärkt jobb i att identifiera och 
vårda chefer inom organisationen på en mellannivå, men att det är mycket problematiskt att 
hitta chefer på en toppnivå internt. Ofta finns helt enkelt inte den kompetensen som krävs för 
en avancerad tjänst. Vidare menar Charan att även i de organisationer som lägger ned mycket 
tid och pengar på att utveckla sin personal är det mycket svårt att internt få tag i kandidater till 
chefer på en toppnivå. Exempelvis menar han att ett företag med 70 000 anställda, på sin höjd 
har 50 till 100 kandidater till en avancerad chefstjänst. Samma företag skulle vara lyckligt 
lottade om de lyckas få fram två till tre tänkbara kandidater för VD positionen. 
  
Fernández- Aráoz et al. (2009) betonar att det krävs ett betydligt större arbete för 
organisationer då de ska rekrytera chefer på toppnivå. I deras studie av tillsättningen av 50 
VD:s i företag som verkar över en global marknad, visade det sig att rekryteringsförfarandet 
och synen på den kandidat som skulle anställas varierade stort mellan organisationerna. Bland 
annat skiljde sig åsikterna mellan företagen åt, ifråga om vilka egenskaper en VD bör ha, ifall 
rekryteringen bör ske internt eller externt, vilka som ska genomföra rekryteringen och vilka 
rekryteringsverktyg som var bäst lämpade vid rekrytering av chefer på toppnivå.  
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Även Lafley3 (2011) menar att rekryteringen av chefer på toppnivå ställer ett större krav på 
organisationers rekryteringsprocess. Tillsättandet av en ny VD är ett av de viktigaste beslut en 
organisation kan göra, då det sannolikt kommer ha inverkan på företagets strategi, arbetssätt 
och följaktligen också dess verksamhet och finansiella resultat. Lafley menar att det finns 
olika vägar att gå för att få bra chefer på toppnivå och att organisationens förutsättningar, 
såsom omgivning och traditioner spelar in. På Procter & Gamble var ett av deras främsta mål 
att utveckla och följa starka VD kandidater inom organisationen. Att de valde att hitta 
toppchefer internt berodde helt enkelt på att de tyckte att det var den bästa och säkraste vägen 
att gå, då de betonade vikten av både branschkunskap och erfarenhet av organisationen. De 
trodde också att chefskandidaternas tidigare prestationer, vilket de hade god kännedom om, 
var en av de allra viktigaste indikatorerna på deras framtida potential i en chefsroll på en 
högre nivå. 
 
Att rekrytera chefer till toppnivåer är ett arbete som ofta inte görs tillräckligt i organisationer. 
Det är av stor vikt att organisationer utvärderar regelbundet vilket kommande behov de har av 
toppchefer, och vilka krav som ställs i de befattningarna. De måste också förhålla sig till de 
resurser som finns inom organisationen och hur de på bästa sätt kan förberedas för nya 
uppdrag när chefer ska ersättas. Chefsrekrytering är i stor grad ett förebyggande arbete, som 
bör vara väl förankrat i hela organisationen. Organisationer måste föra in talangfulla 
kandidater som kan fylla chefsvakanser i hela organisationen, men att de också måste inse att 
det ställs högre krav i att få fram en chef på toppnivå (Charan 2005; Fernández- Araoz et al. 
2009; Lafley 2011). 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Tidigare styrelseledamot och VD över företaget Procter & Gamble (P & G). Ett företag inom 
detaljhandeln med 127 000 anställda, och verksamhet i över 80 länder. 
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3 Metod 
I denna del kommer vi presentera det tillvägagångssätt vi använt oss utav för att skapa vår 
empiri inom ämnet. Vi kommer att redogöra för val av metod, urvalet av respondenter, samt 
förberedelsen och genomförandet av intervjustudien. Vi kommer även diskutera vissa etiska 
ställningstaganden som vi har tagit hänsyn till under studien. I metodanalysen redogör vi för 
hur vi har tolkat vårt insamlade material. Slutligen kommer vi att diskutera och belysa styrkor 
och svagheter i den genomförda undersökningen. 

3.1 Val av metod 
Då vi valt att fokusera vår undersökning på hur organisationer förhåller sig till och resonerar 
kring intern eller extern rekrytering av chefer ansåg vi att det var bäst att använda oss utav en 
kvalitativ studie. Aspers (2007:33) menar att grunden i kvalitativ forskning är att genom 
empirin skapa sig förståelse för det område som ska undersökas. Målet är att förståelsen 
följaktligen ska ge förklaringar till de problem forskaren ställts inför. Den tillgång till området 
vi har fått genom att intervjua ett par organisationer, har också skapat förutsättningar för att 
bilda en förståelse till deras arbetssätt och förhållningssätt kring intern och extern 
chefsrekrytering. Fördelen enligt Trost (2010:32f) med att göra en kvalitativ intervju är att 
svaren från respondenterna blir mycket innehållsrika och uttömmande, vilket också var 
orsaken till att vi valde att genomföra intervjuer med respondenter i de organisationer vi hade 
för avsikt att undersöka.  

3.1.1 Val av ansats  
För att relatera teori och empiri finns det olika tillvägagångssätt man kan arbeta med beroende 
på vilken teoretisk grund man har att stå på (Patel & Davidson 2003:23). I vår undersökning 
har vi valt att använda oss utav en deduktiv infallsvinkel. I det deduktiva arbetssättet utgår 
man från det man vet inom ett område, för att senare granska detta i en empirisk 
undersökning. Forskaren utgår från en eller flera hypoteser som sedermera ska 
operationaliseras för att kunna utredas och följaktligen också härledas till teorin (Bryman 
2002:20). Vi har försökt att anamma detta deduktiva arbetssätt, men i motsats till vad Bryman 
menar utgår vi från våra frågeställningar istället för hypoteser. 
 
Vi började med att göra en litteraturstudie för att ta reda på vad tidigare forskning säger om 
vårt problemområde. Genom litteratur och vetenskapliga artiklar har vi skapat en bred 
kunskap för vårt ämnesområde. Patel & Davidson (2003:40) menar att med hjälp av teorin får 
man kunskaper om sitt problemområde och vet vad som ska undersökas. Med denna 
teoretiska grund har vi fått ett bra underlag för att genomföra och relatera teorin till vår 
undersökning. 

3.2 Urval av respondenter 
När vi skulle bestämma urvalet av respondenter till vår studie använde vi oss av vad Trost 
(2010:138f) kallar för ett strategiskt urval. Det strategiska urvalet går ut på att man väljer ett 
par variabler som anses kunna påverka respondenternas förhållningstagande till 
undersökningsområdet. De variabler som vi utgick från i sökandet efter respondenter var att 
det skulle vara en person med det övergripande personalansvaret, eller vara en person med 
ansvar för rekryteringen av chefer inom organisationen. I undersökningen intresserar vi oss 
också utav organisationernas eventuella chefsförsörjningsprogram, och ville därför också ha 
en respondent med kunskap inom detta område. I ett par av organisationerna räckte det med 
en respondent, då denne kunde svara på frågor om båda områdena. Vid två tillfällen 
intervjuade vi dock två respondenter från samma organisation. Eftersom vi vill göra en 
jämförelse mellan företag och offentlig sektor ansåg vi också att en variabel bör vara inom 
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vilken sektor de arbetar. Ett annat kriterium vi ansåg vara relevant var storleken på den 
organisation respondenten jobbade i. Den variabel vi använde för offentliga organisationer var 
att de skulle ha en personalstyrka på minst 7000 anställda. Med tanke på antalet anställda i de 
offentliga organisationerna ansåg vi att de företag vi intresserade oss utav också borde ha en 
stor personalstyrka. Däremot ansåg vi att det inte var realistiskt att hitta företag med lika 
många anställda som i offentlig sektor. Variabeln för företag blev följaktligen att de skulle ha 
cirka 1000 anställda hos sig.       
 
Vi har i vår undersökning gjort vad Bryman (2002:312f) beskriver som ett 
bekvämlighetsurval, alltså har vi sökt efter organisationer som passar in i de kriterier vi 
ställde upp i det strategiska urvalet. Anledningen till detta var att det inom ett närliggande 
geografiskt område, fanns en begränsad tillgång på respondenter som passar in i vårt 
strategiska urval. Många organisationer har sina huvudkontor placerade i andra regioner, 
vilket inte passade oss eftersom att vi intresserade oss utav intervjuer med direktkontakt. 
Anledningen till att vi valde att ha personligt möte med våra respondenter, var på grund av att 
vi trodde att vi skulle kunna få ut bättre information, än vid exempelvis en telefonintervju. 
Enligt Bryman kan man säga att vi har gjort ett bekvämlighetsurval i dubbel bemärkelse, då vi 
har vänt oss till organisationer och bett att få intervjua personer med kunskap inom ett 
specifikt område. När vi valt ut vilka organisationer vi ville intervjua kontaktade vi dem via e-
post och förklarade vårt syfte och för att se om det fanns något intresse hos dem att delta. Vi 
kontaktade även dessa personer via telefon och vi fick ganska snabbt positiv respons från de 
flesta organisationerna att de ville ställa upp på en intervju, dock avböjde några i vår 
undersökning. De organisationer som sedermera har ställt upp har i sin tur rekommenderat 
vilka vi bör samtala med hos dem. Vi har alltså inte själva plockat ut våra respondenter, även 
om vi angav riktlinjer för vilka vi var intresserade av hos dem. I kommande kapitel följer en 
kort presentation av våra respondenter. 

3.2.1 Presentation av respondenter 
Till denna undersökning har vi intervjuat respondenter från sex olika organisationer. Tre 
intervjuer har genomförts med olika offentliga verksamheter och tre intervjuer har genomförts 
med olika företag. 
 
Offentlig verksamhet 1 - intervju med två respondenter som arbetar med chefsrekrytering och 
chefsförsörjningsprogram i den berörda verksamheten. Den offentliga verksamheten har cirka 
7000 anställda och ett chefsantal på strax under 400. 
 
Offentlig verksamhet 2 - intervju med två respondenter som arbetar med chefsrekrytering och 
organisationens chefsförsörjningsprogram. Den offentliga verksamheten har cirka 11 000 
anställda, varav ungefär 450 av dessa är chefer.   
 
Offentlig verksamhet 3 - Intervju med en respondent som arbetar med chefsutveckling utifrån 
både ett strategiskt och operativt perspektiv. Den offentliga verksamheten har cirka 7000 
anställda, och en chefsstyrka på ungefär 300 stycken. 
 
Företag 1 - Intervju med deras personalchef. Som personalchef arbetar denne även i företagets 
ledning. På företaget jobbar cirka 900 personer. Av dessa är antalet chefer i dagsläget runt 85 
stycken.  
 
Företag 2 - Intervju med deras personalchef, som har arbetat där sedan 2001. Denne ansvarar 
för alla personalfrågor inom koncernen. Företaget har runt 1500 anställda. Av dessa arbetar 
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drygt 200 som chefer. 
 
Företag 3 - Intervju med deras personalchef, som har jobbat som det i fyra år, men har varit 
anställd inom organisationen sedan 1991. Personalchefen hanterar alla frågor som rör 
personalavdelningen på företaget. De har en personalstyrka på cirka 160 stycken. Antalet 
chefer är ungefär 25 stycken. 

3.3 Intervjuguide 
Vår litteraturstudie har också legat till grund i skapandet av vår intervjuguide. Trost (2010:71) 
menar att en guide kan utformas med hjälp av forskarens goda ämneskännedom som bas. 
Enligt Bryman (2002:305) bör frågorna som ställs vara kopplade till de teoretiska 
utgångspunkterna. Dock bör frågorna inte vara så specificerade att de utelämnar eller hindrar 
andra intressanta synvinklar som kan tas upp under intervjun. Detta ovannämnda 
tillvägagångssätt var också något vi försökte tillämpa i utformandet av vår intervjuguide.  
 
Följaktligen delade vi in guiden i tre huvudområden. Den intervjuteknik vi använt oss av vid 
utformningen av vår intervjuguide liknar vad Patel och Davidson (2003:74) kallar för “tratt-
teknik”. Det innebär att man startar intervjun med lite enklare frågor för att sedan gå in på ett 
mer fördjupat område. Den första delen i vår guide behandlade neutrala bakgrundsfrågor som 
gav oss möjlighet att både bygga förtroende mot respondenten och få ta del av information 
om respondenten och dess arbetsuppgifter. Intervjuguidens andra del behandlade frågor som 
rör organisationernas arbete med den interna chefsförsörjningen. Den tredje delen berörde 
organisationernas arbete och erfarenhet av intern kontra extern chefsrekrytering. 
Avslutningsvis lämnade vi även en del där respondenterna fritt fick möjlighet att reflektera 
över både det som hade tagits upp, och det som tidigare inte tagits upp under intervjun. Precis 
som Patel och Davidson nämner har vi formulerat våra frågor på ett enkelt och begripligt sätt, 
samtidigt som vi har försökt att undvika långa och ledande frågor.  

3.4 Genomförande av intervjuer 
Sammanlagt genomfördes, som tidigare nämnt, sex intervjuer hos sex olika organisationer, 
med totalt åtta respondenter. Vid alla intervjuer åkte vi till samtliga organisationer för att 
genomföra intervjun på respondentens arbetsplats. Intervjuerna tog cirka 45 minuter och alla 
intervjuer spelades in efter godkännande från respondenterna. Vi ansåg att inspelning av 
intervjuerna var ett bra alternativ för att underlätta arbetet med transkriberingen. Vid två av 
intervjuerna var det två respondenter som deltog för att vi skulle kunna få svar på både 
chefsförsörjningsprogram och chefsrekrytering, då respondenterna hade olika ansvarsområden 
vid de berörda organisationerna.  
 
Vi valde till denna undersökning att genomföra halvt standardiserade intervjuer med en låg 
grad av struktur. Enligt Trost (2010:39) innebär standardisering att de som intervjuar följer 
samma mönster och förhåller sig lika i formuleringen av frågor till samtliga respondenter. Vi 
har i våra intervjuer alltså använt oss och tagit hjälp utav en fastställd intervjuguide som vi 
använt till alla respondenter. Däremot har vi inte följt denna guide till punkt och pricka, utan 
den har mer fungerat som en hjälp för att vi ska hålla oss inom ramen för det område vi hade 
för avsikt att undersöka. Den strukturerade intervjun beskriver Trost (2010:40f) som en 
intervju, där respondenten lämnas olika utrymme åt fri reflektion. Vid hög struktur lämnas 
mindre tolkningsutrymme och låg struktur lämnar större tolkningsutrymme. Vi valde alltså att 
genomföra lågt strukturerade intervjuer, eftersom vi ville få möjlighet att fritt ta del av 
respondenternas tankar och egna reflektioner inom vårt undersökningsområde.  
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Vi närvarade båda två vid alla intervjutillfällen, där vi var aktiva med att ställa frågor till 
respondenterna utifrån vår intervjuguide. Vi turades om att ha huvudansvaret under 
intervjuerna för att båda skulle få möjlighet att pröva på rollen som intervjuare. Vi tror också 
att det var bra att enbart den ena hade huvudansvaret, då respondenten i lugn och ro främst 
kunde fokusera på en av oss. Samtidigt fick den som inte hade intervjuansvaret möjlighet att 
reflektera och fylla på med följdfrågor under intervjuns gång. Vid ett par av intervjutillfällena 
har vi varit tvungna att också kompletterat med frågor i efterhand, detta har då gjorts via e-
post.   

3.5 Etiska överväganden 
Forskning av samhället och dess medlemmar är en viktig del för att saker och ting ska 
förbättras och utvecklas på olika sätt. Utifrån de forskningskrav som finns har forskare rätt att 
använda sina kunskaper genom att bedriva forskning. Samtidigt har individen därmed ett så 
kallat individskyddskrav för att skyddas mot kränkning eller annan form av fysisk eller 
psykisk skada, i samband med forskning. En forskare har inför en undersökning största 
ansvaret att deltagarna inte hamnar i sådan situation. I mötet med våra respondenter i vår 
undersökning har vi förhållit oss till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa 
individsskyddskrav består av fyra huvudkrav, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 
 
Informationskravet innebär att respondenten måste informeras av forskaren vad deras 
deltagande innebär och vad de ska göra. Forskaren ska informera om att det är frivilligt för 
respondenten att delta och att denne har rätt att avbryta när den vill under sitt deltagande. All 
information som har med respondentens frivilliga deltagande att göra ska informeras. Syftet 
till undersökningen ska meddelas samt hur själva undersökningens tillvägagångssätt ser ut. 
Det kan även vara bra att berätta om resultatet kommer offentliggöras eller inte. Med 
samtyckeskravet menas att forskaren måste få respondenternas godkännande att de vill delta 
innan de medverkar i undersökningen. Respondenten har sedan rätt att bestämma under vilka 
omständigheter denne ska medverka. Detsamma gäller även att personen kan avbryta sitt 
deltagande när som helst utan att bekymra sig över några negativa konsekvenser. 
Konfidentialitetskravet handlar om de uppgifter som kan vara av etiskt känslig karaktär i en 
undersökning. De personer som är involverade i forskningsprojektet bör underteckna att 
sekretess gäller, detta för att respondenternas identitet inte ska röjas. Utomstående ska inte 
kunna upptäcka vilka personer som deltagit i en undersökning. Därför är det viktigt att 
uppgifter som antecknas om respondenterna, skrivs på ett sätt så de inte kan identifieras. För 
att avgöra vad som är oetiskt kan man tänka på vad som kan vara kränkande och känsligt för 
deltagarna. I nyttjandekravet finns det regler om respondenternas uppgifter, och att 
informationen inte får användas till andra syften. En deltagares uppgifter får inte användas 
utan dennes godkännande. Samtidigt ligger det på forskarens ansvar att se till att inte 
uppgifterna används på ett sådant sätt att respondenten påverkas negativt (Vetenskapsrådet 
2002). 
 
I vår undersökning har vi konstaterat att våra intervjuer inte innehåller några uppgifter som 
kan vara av etisk känslig karaktär. Vid intervjuerna har vi informerat om samtyckeskravet och 
deras rätt att avbryta intervjun när de vill. Vi har också informerat vårt syfte med 
undersökningen och har under intervjutillfällena fått respondenternas godkännande att 
använda organisationernas och respondenternas namn i framställningen av arbetet. Efter 
övervägande med vår handledare kom vi dock fram till att hålla både respondenten och deras 
organisation anonyma. Vi har även informerat respondenterna om att det insamlade materialet 
endast kommer behandlas av oss och eventuellt vår handledare. Samt att det insamlade 
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materialet endast kommer användas till denna studie.  

3.6 Bearbetning av materialet 
Vi har efter alla sex intervjuer förhållandevis omgående inlett arbetet med att transkribera det 
insamlade materialet. Texten man får av detta arbete är det som enligt Aspers (2007:149f) 
ligger till grund för den kommande kodningen och analysen av materialet. Detaljrikedomen i 
transkriberingen menar Aspers vidare kan variera, och att grundregeln är att ju noggrannare 
man är desto bättre material får man att arbeta med. För att få ett så rikt underlag som möjligt 
för den kommande bearbetningen av materialet har vi skrivit rent intervjuerna till en 
detaljerad text. Vi har däremot inte lagt någon större vikt vid olika pauser eller andra 
yttranden, såsom skratt eller liknande, som är ur ramen för själva intervjun.  
 
För att bearbeta det insamlade materialet genomför vi en kodning som enligt Aspers (2007: 
kap 7) möjliggör att dela upp materialet och påbörja en analys. Kodning menar Aspers är ett 
sätt att bryta ner det insamlade materialet i flera olika delar, som var för sig kallas koder. 
Vidare plockas dessa koder fram för att analyseras mer detaljerat. Grundtanken är att 
forskaren får möjlighet att separera det insamlade materialet i olika dimensioner och 
kategorier som sedan återknyts till syftet och de frågor som forskningen bygger på. Bryman 
(2002:377ff) menar att relationen mellan det insamlade materialet och formandet av 
kategorier är i ständig rörelse. I takt med att kategorierna blir mättade, alltså att ny 
information inte tillför något, blir också parallellen till teorier och hypoteser lättare att 
utveckla.  
 
Rent praktiskt har vi kodat materialet genom att först och främst skapa ett kodschema som 
ligger till grund för det insamlade materialet. Vi har i detta schema lyft fram olika 
frågeställningar och koder som är kopplade till vår teoretiska referensram. Exempel på koder 
som vi har använt oss utav är chefsförsörjning, intern chefsrekrytering, extern 
chefsrekrytering, attraktiv arbetsgivare, belöningssystem, chefsnivå, chefsegenskaper och 
behovsanalys. För att få struktur i vår kodning använder vi oss av den metod som Aspers 
(2007: kap 7) kallar för marginalmetoden, då man i marginalen kontinuerligt för anteckningar 
som är kopplade till koderna. På det utskrivna materialet har vi analyserat texten rad för rad, 
och följaktligen angett siffror och färger som representerar de olika koderna vi använt oss 
utav. Vi har sökt efter mönster som dels beskriver hur var och en av organisationerna jobbar, 
och dessutom har vi försökt tyda mönster i likheter och skillnader mellan företag och offentlig 
sektor. 

3.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Vid bedömningen av denna undersöknings faktiska kvalité, vill vi diskutera begreppen 
validitet och reliabilitet vid kvalitativ forskning. Validitet och reliabilitet får en något 
annorlunda betydelse jämfört med kvantitativa forskningar, då man inte konkret mäter något 
vid kvalitativa studier. Begreppen validitet och reliabilitets faktiska innebörd vid den 
kvalitativa forskningen går också isär, men i stora drag är det en garanti för kvalitén i hela 
forskningsprocessen (Patel & Davidsson 2003:102; Bryman 2002:257). 
  
Mer konkret menar Patel och Davidsson (2003:102f) att validitet i kvalitativa studier får 
betydelsen av forskarens förmåga att identifiera, tolka, och förstå det område som undersöks. 
Eller som Bryman (2002:257) också menar, att man observerar, identifierar eller mäter det 
man har för avsikt att mäta. Reliabiliteten å andra sidan definierar Patel och Davidsson 
(2003:103) som förmågan att kunna replikera en undersökning och dess resultat vid flera 
olika tillfällen. Detta innebär, som tidigare sagt också problem vid kvalitativa studier, då 
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Trost (2010:131f) menar att en kvalitativ undersökning är en pågående process. Därmed blir 
det också egendomligt att tro att det går att mäta en process, då undersökningen är beroende 
av relationer mellan människor som hela tiden är i rörelse. Enligt Trost handlar reliabiliteten i 
kvalitativa undersökningar snarare om att vara så lyhörd och uppmärksam på respondentens 
tankar och förhållningssätt som möjligt, vilket också är något vi har försökt att uppnå vid våra 
intervjuer. 
  
Utifrån ovanstående kriterier gällande vår forsknings kvalité, bedömer vi den som 
förhållandevis hög. Tillvägagångssättet i skapandet av vår empiri tror vi styrker arbetets 
giltighet och tillförlitlighet. Vi intresserar oss av organisationers arbete med chefsförsörjning, 
och hur de jobbar med och reflekterar kring chefsrekrytering. Detta är också något som vi 
upplever att vi har lyckats plocka fram vid intervjuerna och följaktligen också kan belysa 
under kommande resultatredovisning. Vid intervjutillfällena har vi båda närvarat och fyllt i 
med frågor, för att vara uppmärksamma på vad respondentens säger. En brist vi ser i vår 
undersökning är ett problem vid att få tag i sex respondenter eller organisationer som passade 
in i vårt strategiska urval, under kriteriet att de företag som medverkade skulle ha cirka 1000 
anställda. Ett av de företag som deltog hade cirka 160 stycken anställda, vilket eventuellt kan 
ändra förutsättningarna mellan organisationernas strategiska arbete. Vi tror dock inte att detta 
har påverkat vår undersöknings giltighet, då alla organisationer och oavsett storlek, har haft 
ett likvärdigt arbete och förhållningssätt till vårt undersökningsområde. Eftersom vi delade 
intervjuansvaret mellan oss vid de olika intervjutillfällena finns det risk för att reliabiliteten 
vid intervjutillfället kan diskuteras. Som tidigare nämnt går det inte att replikera en intervju 
som bygger på mänsklig interaktion som är i ständig rörelse, men det delade ansvaret kan 
troligen ha försvårat reliabiliteten. Vi upplevde dock inte att detta kan ha inneburit någon 
påverkan för de svar vi fått ta del utav från våra respondenter. 
 
Enligt Patel och Davidsson (2003:54) innebär generaliserbarheten möjligheten att vid 
fallstudier diskutera undersökningens giltighet för den population som studerats. Alltså om 
studien kan representera förhållandet vid fler populationer än just de som undersökts. Av de 
organisationer som vi har undersökt tycker vi oss kunna se generella mönster mellan de 
offentliga verksamheterna och företagen. Däremot tror vi att det skulle ha varit relevant att ha 
genomfört en mer omfattande studie med fler organisationer, för att på det sättet kunna se 
ännu tydligare mönster i skillnader och likheter mellan offentlig verksamhet och företag.  
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4 Resultat och analys 
Under denna del redogörs det resultat som vi kommit fram till under vår genomförda 
undersökning. Det resultat som vi lyfter fram ur intervjuerna, är det som vi finner relevant i 
förhållande till undersökningens syfte och frågeställningar. Genom resultatdelen analyserar 
vi empirin och gör en återkoppling till vår teoretiska referensram. 

4.1 Chefer i offentlig verksamhet och företag 
Att vara chef i en offentlig verksamhet eller i ett företag, verkar enligt både de teorier och 
utefter den empiri vi har skapat, innebära två förhållandevis olika förutsättningar. Det är 
heller inte bara själva chefskapet som påverkas, utan det verkar också skapa olika 
förutsättningar för hur offentlig verksamhet och företag hanterar rekryteringen av chefer. 
Brunsson (2011) menar att det finns en rad skillnader mellan offentlig verksamhet och 
företag. Exempelvis menar han att de verkar i olika omgivningar, då offentlig verksamhet 
riktar sig mot medborgare och inte upplever någon direkt yttre konkurrens. Företagen riktar 
sig å andra sidan mot kunder och måste dessutom hantera yttre konkurrens från andra 
organisationer. Följaktligen får detta också konsekvenser för hur man kan styra de olika 
verksamheterna. Den offentliga verksamheten menar Brunsson vilar på en inbyggd 
konfliktstruktur, där lagar och regler måste tas i beaktning för att uppfylla verksamhetens mål. 
Företag måste i sin tur vara mer handlingsorienterade för att kunna uppnå resultat för att öka 
tillväxten. Bland annat har vi fått ta del av följande synpunkter från respondenter inom den 
offentliga verksamheten. 
 

En politiskt styrd organisation innebär andra förutsättningar. Vad är det för 
uppdrag som verksamheten har, och det är ofta mycket bredare än vad man tror 
när man är på en enhet. Och komplexiteten i den variation i den verksamhet som 
finns. Sen är det hela styrsystemet då med, kringfunktionerna och ekonomi och 
personalansvar. (Respondent från offentlig verksamhet) 

 
Det ska vara avdelningschefer, det ska vara verksamhetschefer. När man tittar på 
chefsstrukturen så är ju den alltså ganska låst. Det är inte så att vi kan säga att nu 
behöver vi inte ha någon verksamhetschef till exempel, för det säger lagen att det 
måste vi ha. Det är mycket styrt så i vår hierarki, det är väldigt reglerat. 
(Respondent från offentlig verksamhet) 

 
Ovanstående citat är liknande med Brunssons (2011) resonemang om att det ofta ses som mer 
komplicerat att leda offentliga verksamheter då det är svårare att styra med hjälp av regler och 
lagar än efter ett resultat. Chefer för företag menar han vidare har mer fria händer i sitt arbete 
i hur de ska kunna uppnå organisationens resultat. Ivarsson- Westerberg (2011) menar att det 
ofta bland chefer ses som något finare och bättre att jobba i företag än jämfört med offentlig 
verksamhet. Följande citat belyser vilken problematik detta kan innebära för offentliga 
verksamheter. 
 

Det är inte så enkelt att rekrytera chefer till offentlig verksamhet. Det är tufft att få 
sökande. (Respondent från offentlig verksamhet) 

 
Vi får inte en sådan tillströmning av externa sökande. Utan vi behöver ha vår egen 
personal som vill ta på sig ett ledarskap. (Respondent från offentlig verksamhet) 

 
Ovanstående dilemma som de offentliga verksamheterna beskriver är dock inget som den 
tredje offentliga verksamheten känner vid. Istället menar respondenten att de överlag har lätt 
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att få sökande till chefspositioner. Att hitta chefer till sin organisation är heller inget problem 
som de företag vi har undersökt upplever, vilket följande citat illustrerar. 
 

Det är väldigt många sökande. Jag tror att vi är ett väldigt populärt företag [...] 
Men generellt vill jag påstå att det är lätt att hitta folk, det är lätt att hitta bra folk 
också. (Respondent från företag) 

 
Ivarsson- Westerberg (2011) och Thylefors (2007) menar att det också finns en tendens i de 
offentliga verksamheterna till att de ska likna och inspireras av hur den privata sektorn jobbar. 
Detta är också ett resonemang som vi kan dra paralleller till från de intervjuer vi har 
genomfört. Av vår undersökning kan vi se att det finns en tydlig skiljelinje mellan att vara 
chef i offentlig verksamhet och företag. Det är endast respondenterna från de offentliga 
verksamheterna som betonar att det är något speciellt eller annorlunda med att vara chef i 
deras organisationer. Respondenterna från företagen ger inga liknande reflektioner, vilket vi 
tror kan bero på att den offentliga verksamheten i större grad jämför sig med hur andra 
organisationer, eller kanske snarare företag, arbetar.  
 
Av våra intervjuer har det framkommit att både offentlig verksamhet och företag verkar ha 
förhållandevis olika förutsättningar i att rekrytera chefer till sin organisation. Offentlig 
verksamhet ses som mer komplicerat att vara chef inom, medan företag är mer attraktiva och 
enklare att styra. För att förse organisationen med chefer finns det följande två sätt för 
organisationerna att hitta sina kandidater, antingen internt eller externt. 

4.2 Förhållningssätt till intern chefsrekrytering 
När vi sammanställer respondenternas tankar om intern rekrytering, får vi en förhållandevis 
entydig bild. Alla är positiva till att rekrytera sina chefer internt och betonar vikten av att 
organisationen faktiskt hittar kandidater internt. Det framkommer dock att trots att 
organisationerna förhåller sig liknande till förfarandet, så skiljer de sig ändå ganska mycket åt 
i det praktiska arbetet med intern rekrytering. I likhet med Thoms (2005) och Flach (2006) 
tankar om fördelarna med intern rekrytering finns det också ett liknande övergripande 
resonemang hos våra respondenter. De fördelar som respondenterna lyfter fram med den 
interna rekryteringen är bland annat att interna kandidater har en god kännedom om 
organisationen, de känner väl till organisationskulturen och att de snabbt kan sätta sig in i en 
ny befattning. Dessutom betonar samtliga respondenter att de har en mycket god kännedom 
om interna kandidater, och vet att de fungerar väl i organisationen sedan tidigare.  
 
Enligt Chan (1996) finns det ett mönster med att organisationer ofta föredrar att hitta sina 
kandidater internt jämfört med externt, även i de fall kompetensen hos den externa kandidaten 
är minst lika stor som hos den interna. Detta är också något som han menar blir mer påtagligt 
ju större organisationen är och ju tydligare hierarkin och karriärvägarna inom organisationen 
är. Av våra intervjuer tycker vi oss också kunna se ett liknande fenomen, då vi vid mötet med 
våra respondenter har försökt ta del av hur fördelningen mellan internt kontra externt 
rekryterade chefer ser ut i deras organisationer. Hur de undersökta organisationerna hanterade 
statistik kring detta var dock något som varierade mellan både de offentliga verksamheterna 
och företagen, samt från fall till fall inom de olika sektorerna. I Tabell 1 redovisar vi 
fördelningen i de offentliga verksamheterna under år 2011.	  
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Tabell 1 Procentuell fördelning av internt kontra externt rekryterade chefer i offentlig verksamhet. 

 Internt rekryterade chefer Externt rekryterade chefer 
Offentlig verksamhet 14 88 % 12 % 
Offentlig verksamhet 2 75 % 25 % 
Offentlig verksamhet 3 79 % 21 % 
	  
Hos offentlig verksamhet finns det tankar kring att ytterligare öka den interna rekryteringen, 
vilket belyses under följande citat.  
 

Internrekrytering är så vi ska jobba. Det är vår rekryteringsbas i stor utsträckning. 
Vi får inga chefer annars. Vi har en stor organisation och det är klart att det finns 
massor med potential på 7000 anställda. Vi behöver ingen som ska komma och 
rädda oss. Det är högkompetenta medarbetare och då krävs det också att de får 
respekt för sin kompetens och ledarförmåga. (Respondent från offentlig 
verksamhet)  

 
Att vi startar ett ledarförsörjningsprogram är ändå ett tecken på att jag inte vill ha 
färre internt rekryterade chefer [...] det blir ju ändå en satsning på att rekrytera 
mer internt. Men det är ju ingen som inte tycker att vi ska ta in externt också. 
(Respondent från offentlig verksamhet)  

 
Gemensamt för samtliga av de organisationer vi har undersökt, är att de menar att det endast 
är kompetensen som avgör ifall en rekrytering sker internt eller externt. De företag vi 
undersökte hade dock inte fört statistik på fördelningen i deras verksamhet och exempelvis 
menar ett av de företag vi intervjuade att de inte är intresserade av om chefer blir internt eller 
externt rekryterade, som denne förklarar enligt följande. 
 

Det viktigaste för oss är att få in en bra chef. Var de sen kommer ifrån är mindre 
viktigt. Kompetensen är det som avgör. Har vi den internt så tar vi den internt, 
annars tar vi den externt. (Respondent från företag) 

 
Vi fick ändå ta del av uppskattningar från respondenterna i de företag vi undersökte och även 
där är det tydligt att många chefsrekryteringar sker internt, dock verkar det variera ganska 
mycket mellan de olika företagen. Exempelvis menar ett av företagen att samtliga chefer, 
utom ett tiotal, har blivit internt rekryterade under personalchefens tolv år i organisationen. 
Respondenten vet inte exakt hur många som har blivit internt rekryterade, men menar som 
sagt att det är ett högt antal. Samma respondent menar också att de ser ett behov i att öka 
omsättningen av chefer inom deras organisation, och förklarar detta enligt följande. 
 

Vi har för lite personalomsättning totalt sett. Man önskar kanske att ha en fem 
procentig personalomsättning, men vi har väldigt låg personalomsättning, och det 
gör ju att det är svårare att få in nytt blod den vägen. (Respondent från företag) 

 
Vid ett annat företag hade de snarare hittat sina chefer externt under de senaste två, tre åren. 
Orsaken till detta menade personalchefen var att de hade haft stora pensionsavgångar under 
samma tid och därmed varit tvungna att söka chefskandidater externt. Det sista företaget hade 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Den statistiska fördelningen är det genomsnittliga värdet för ett år, med statistik hämtat från en 10- 
års period. 
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dock inga siffror eller uppskattningar på hur många av deras chefer som hade blivit internt 
eller externt rekryterade. Däremot var detta en fråga som nyligen hade rests inom 
organisationen och de höll på att plocka fram ett nyckeltal för fördelningen mellan internt 
kontra externt rekryterade chefer. 
 
Thoms (2005) menar också att den interna rekryteringen ofta kan ses som en bra 
motivationsfaktor för personal. Detta är också något som respondenterna från den offentliga 
verksamheten lyfter fram och menar att den interna rekryteringen är viktig för att 
organisationen ska framstå som en bra och attraktiv arbetsgivare. Erbjuder de 
utvecklingsmöjligheter till personalen är det också lättare att ta tillvara på och behålla bra 
personal. En av de offentliga verksamheterna menar vidare att en del i att vara en attraktiv 
arbetsgivare även innebär att det vilar ett ansvar på dem som organisation att kunna erbjuda 
personalen möjlighet till chefsjobb. Om de som organisation inte kan leverera mot de krav 
som de anställda ställer, inser de också att de anställda kommer söka sina karriärmöjligheter 
utanför organisationens gränser. Liknande spår är också något som ett av företagen är inne på, 
vilket följande citat belyser. 
 

Det ska inte vara svårare att få en högre befattning om du jobbar i företaget än att 
du kommer utifrån. Det ska vara en karriärväg att gå inom företaget. Alltifrån vår 
VD till många andra har klättrat från golvet. (Respondent från företag) 

 
I sammanhanget är det också värt att relatera till Brett och Stroh (1997) och Thoms (2005), 
som menade att organisationer idag har mindre kontroll över sin egen arbetsmarknad och 
påverkas mer av omgivningen och yttre konkurrens. Organisationerna kan enligt dem alltså 
inte alltid kunna erbjuda sina anställda en tydlig karriärväg inom deras verksamhet. Detta är 
ett scenario som vi kan koppla till de företag vi intervjuade. Exempelvis menade ett av 
företagen att de under den senaste tiden varit tvungna att göra nedskärningar inom 
organisationen. Nedskärningarna har följaktligen också lett till att de inte, i samma 
utsträckning som tidigare, har kunnat erbjuda sina anställda möjligheter till nya tjänster eller 
karriärvägar. Ett annat företag, vilka hade en personalstyrka på cirka 160 stycken, poängterar 
också denna problematik för deras del. De menar att de på grund av sin storlek inte har 
möjlighet att, i samma utsträckning som större organisationer, kunna erbjuda sina anställda en 
karriär. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med positioner för att alla ska kunna få möjlighet 
att klättra hos dem. Ovanstående resonemang är något som inte de offentliga verksamheterna 
nämnde vid intervjuerna.    
 
Även de nackdelar med intern rekrytering som lyfts fram tenderar att vara av samma karaktär 
hos samtliga av våra respondenter. Bland annat menas det att de interna kandidaterna ibland 
kan ha för god kännedom om organisationen och verksamheten, därmed finns det också risk 
för att ett behov av utveckling och förändring kan komma i skymundan. De menar att 
organisationer helt enkelt mår bra av att få in lite nytt blod och folk som kommer med nya 
synsätt, med jämna mellanrum. Organisationer behöver förnyelse för att kunna utveckla 
verksamheten och kulturen. Dessa nackdelar liknar också i stor grad Charans (2005) 
synpunkter på den interna rekryteringen, då han menar att tidigare sociala band till en 
organisation försvårar möjligheten till förändring av en organisation.  
 
Thoms (2005) menar också att det finns viss risk för att det heller inte alltid är den bäst 
lämpade interna kandidaten som väljs för en chefsposition. Intern chefsrekrytering kan ibland 
mer ses som en ceremoni, då tjänsten går till den kandidaten med mest erfarenhet istället för 
bäst kompetens. Detta är något samtliga av våra respondenter har kännedom och förståelse 
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för, dock är det främst den offentliga sektorn som menar att de ser att det finns en risk att 
detta fenomen förekommer i deras organisationer. Exempelvis menar en av respondenterna 
från den offentliga verksamheten att de ser problematiken i att interna kandidater endast väljs 
på grund av relation eller likhet till den som utför rekryteringen. Samma respondent menar 
också att de ibland ser kandidater som tas i beaktning enbart på grund av lång och trogen 
tjänst inom organisationen. Vi tror alltså att det finns en risk med att kandidater som 
rekryteras till chefspositioner kanske inte sitter på den rätta kompetensen, men att de i andras 
ögon har gjort sig värda eller förtjänta av en befordran. Vi tror inte att detta är något specifikt 
för just offentlig verksamhet eller företag, utan att detta kan vara en risk för de organisationer 
som av tradition har systematiskt hög internrekrytering. Följaktligen anser respondenterna 
också att det kan vara av värde att vara mer tydliga i hur kandidater kvalificerar sig för att 
vara i åtanke för att internt rekryteras till en chefsposition. Även om företagen har förståelse 
för denna problematik, menar en av personalcheferna att de dock inte känner av samma 
problem hos dem. Istället menar personalchefen i citatet nedan att de alltid söker den personal 
med den rätta kompetensen eller de kvalifikationer, som krävs för att kunna göra ett bra jobb 
hos dem.  
 

Det kan ju innebära att man indirekt blir belönad med en ny roll, befattning och 
därtill följande eventuella förändringar i sina anställningsförmåner, som i sig kan 
vara belönande. Det är ändå alltid kompetensen vi utgår ifrån. (Respondent från 
företag)  

 
Ett dilemma med den interna chefsrekryteringen som både respondenterna från offentlig 
verksamhet och företagen lyfter fram är problematiken kring att bli chef över sina tidigare 
kollegor. Att bli chef över sina tidigare kollegor menar respondenterna ofta innebär 
svårigheter kring att kunna skapa legitimitet som chef. Detta är något som stämmer väl in på 
de Klerks (1990) beskrivning över att det kan vara svårt att dels komma in och styra över 
gamla kollegor, samtidigt som det även är problematiskt att få en acceptans till att vara chef 
över de medarbetare som tidigare varit kollegor. Även om både offentlig verksamhet och 
företag lyfter fram denna problematik, är det främst de offentliga verksamheterna som 
reflekterar över det. Dels kan det bero på att en av respondenterna från de offentliga 
verksamheterna menar att det i deras organisation är ett mycket vanligt förfarande att plocka 
någon kandidat ur en avdelning, som sedan också blir chef över densamma. Vidare menar 
samma respondent att det är något som är mycket krävande för den blivande chefen och en 
fråga som kanske inte ges tillräckligt stort fokus. Hur de offentliga verksamheterna hanterar 
legitimiteten varierar, vilket följande citat belyser. 
 

När det gäller chefsrekrytering jobbar vi ofta med att annonsera internt och 
externt samtidigt, eftersom man också ska känna att om tjänsten hamnar på en 
intern så har jag ändå fått det på rätt sätt. Att jag har en legitimitet när jag går in i 
det här uppdraget, jag har gått igenom rekryteringsprocessen, jag har blivit 
beprövad och då är det också lättare att gå in i ett chefsjobb. (Respondent från 
offentlig verksamhet) 

 
Ett annat mål som vi har är att öka rörligheten mellan förvaltningarna och bolag 
och inte bara se att det är en arbetsmarknad. Där man kan ta med sig sina 
erfarenheter från en förvaltning till en annan. Men det har vi misslyckats med vill 
jag påstå. Första året var det en enda person som bytte från bolag till en 
förvaltning. Undrar inte om vi måste släppa det. Det finns nackdelar med det 
också. Om en förvaltning känner att mina kandidater, det här är de personer jag 
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ska anställa, så blir det ett annat engagemang med det också. Där får man också 
föra för och emot då. (Respondent från offentlig verksamhet) 

 
Utifrån ovanstående resonemang tror vi att de offentliga verksamheterna kan behöva lägga 
mer fokus på att behandla problematiken i att bli chef över tidigare kollegor, då de i större 
grad än företag betonar att de vill ha en hög internrekrytering till chefspositioner. Vidare 
innebär detta att de måste kunna hantera risken med att interna chefskandidater inte får någon 
legitimitet i sin chefsroll. Att bli chef i en offentlig verksamhet innebär ofta att man tar en 
plats i en tydligt hierarkisk organisation. Ansvarsområdena är tydligt uppdelade och det finns 
ett regelverk kring hur saker och ting ska hanteras och ofta även stora avdelningar att styra 
över. Det tycks också vara en mer naturlig gång i hierarkiska organisationer att man blir 
befordrad inom den avdelning där man tidigare arbetat och har större kunskap om. Det finns 
inte samma utrymme att flytta om personer till andra avdelningar eller förvaltningar, då 
yrkeskunskapen är specifik för en viss avdelning. Tidigare sociala band kan försvåra 
legitimiteten och följaktligen också hur väl en avdelning fungerar under den nya chefen. Som 
den ena respondenten är inne på i ett av citaten ovan, tror vi att det är av stor vikt för de 
offentliga verksamheterna att möjliggöra större rörlighet mellan olika avdelningar, för att 
underlätta problematiken i att bli chef över tidigare kollegor. 
 
Om sedan både interna och externa kandidater faktiskt går igenom samma 
bedömningsprocess kan kanske också variera. Samtliga av våra respondenter menar att vid de 
tillfällen de rekryterar externa kandidater, så är de betydligt noggrannare i urvalet för att hitta 
rätt person. Flertalet av de undersökta organisationerna menar att om de vet att de har bra 
interna kandidater för en tjänst, så finns det också tendenser till att de inte söker lika noga 
efter externa kandidater. Dessutom betonar samtliga respondenter att de redan på förhand har 
god kännedom, antingen själva eller genom kollegor, om interna kandidaters förmågor. Vi 
tycker oss här kunna se paralleller till det Thoms (2005) menar med att interna kandidater 
eventuellt premieras i rekryteringsprocessen. Hon menar vidare att de interna kandidaterna 
inte alltid behöver genomgå samma tester och urval som externa kandidater, vilket bland 
annat kan bero på att rekryterare inte vill såra kollegor eller helt enkelt avstår att göra en 
ordentlig urvalsprocess på grund av lathet. I ett vidare perspektiv kan man då också kanske 
ställa sig frågan om faktiskt de interna och externa kandidaterna i praktiken utsätts för samma 
bedömningsprocess, samt vad detta innebär för legitimiteten för de chefer som blivit internt 
rekryterade. Även om respondenterna påstår att bedömningsprocessen är samma för både 
interna och externa kandidater. 
 
Avslutningsvis vill vi reflektera över vad intern chefsrekrytering kan få för risker i företag 
och offentliga verksamheter. Företagen betonar i samtliga fall att de alltid utgår från 
kompetensen och inte lägger någon större vikt vid om kandidaten blir internt eller externt 
rekryterad. De offentliga verksamheterna är också inne på att det är kompetensen som avgör, 
men vi tycker oss se att de offentliga verksamheterna ändå har en annan utgångspunkt när de 
ska rekrytera nya chefer. I det första citatet i detta kapitel uttryckte en respondent från 
offentlig verksamhet följande, ”Vi behöver ingen som ska komma och rädda oss”. Detta är 
också ett citat som vi tycker oss kunna se ett genomgående mönster i till hur offentlig 
verksamhet resonerar kring intern rekrytering av chefer. Respondenterna från de offentliga 
verksamheterna framhåller att det är speciellt att vara chef i politiskt styrda organisationer och 
att de av den anledningen också menar att de har svårare att få en bra tillströmning av externa 
kandidater till deras chefsvakanser. Vi tror därmed att den interna chefsrekryteringen har två 
sidor hos den offentliga verksamheten. Dels vill de vara en bra arbetsgivare som kan erbjuda 
sina anställda möjligheter till att utvecklas inom organisationen, samtidigt som de på grund av 
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traditioner är fast i ett arbetssätt och tänk kring att de måste ha interna kandidater som har 
erfarenhet av att hantera en politiskt styrd organisation och vad det nu innebär. Risken med 
detta tror vi följaktligen är att de offentliga verksamheterna kanske inte alltid får den 
kandidaten med den bästa kompetensen. Av tradition föredrar man helt enkelt att leta efter 
interna kandidater med stor erfarenhet av den offentliga sektorn, då man kanske förutsätter att 
externa kandidater inte kan hantera de offentliga verksamheternas mer byråkratiska arbetssätt. 
Dessutom, som ovannämnda citat belyser, tror vi att de offentliga verksamheterna inte 
behöver någon kandidat som kommer utifrån och ska bidra med nya synsätt, då de anser att de 
har tillräckligt kompetent personal som kan försörja chefsbehovet inom organisationen.   
 
Om en chefsvakans inte tillsätts genom en intern rekrytering, innebär det att organisationerna 
måste söka sig utanför verksamhetens gränser och söka externa kandidater. I följande del 
kommer vi att redogöra för våra respondenters tankar kring extern chefsrekrytering. 

4.3 Förhållningssätt till extern chefsrekrytering 
I likhet med den interna rekryteringen så har de undersökta organisationerna även många 
gemensamma tankar och förhållningssätt till extern chefsrekrytering. Den främsta orsaken till 
extern rekrytering som samtliga av våra respondenter lyfter fram är möjligheten eller kanske 
snarare behovet av att få in nytt blod, nya ögon och nya synsätt i organisationen eller till en 
viss avdelning. Detta är också något som illustreras i följande citat. 
 

Fördelen med extern rekrytering är att det inte finns några förutfattade meningar 
om någonting. Man kommer in med ett blankt blad. De har inga bindningar till 
organisationens tidigare arbetssätt, människor eller något. Därför varierar vi ju då 
var vi tar folk ifrån. Beroende på situation och det behov av kompetens vi vill ha. 
(Respondent från företag) 

 
Ovanstående citat stämmer också väl in med Van Clief (1992) synpunkt på den externa 
rekryteringen, då han menar att organisationer behöver få in förändring med jämna 
mellanrum. Att få in nya personer i organisationen kan skapa förutsättningar för ett nytt 
lärande och utveckling av verksamheten. 
 
En vanlig uppfattning menar både Van Clief (1992) och Thoms (2005) är att organisationer 
bara kan hämta in framgångsrika externa kandidater och sedan räkna med att de kommer att 
leverera i den nya miljön. Charan (2005), Thoms (2005) och Hassink och Russo (2008) menar 
också att osäkerheten är stor kring hur väl en kandidat till en chefsposition i praktiken 
kommer fungera. Saknas tillräcklig information om kandidatens förmågor innebär det 
dessutom en ännu större risk för organisationen. Detta är också synpunkter som vi märker att 
både de offentliga verksamheterna och de företag vi har undersökt har kännedom och 
förståelse för. Bland annat menar de att man aldrig på förhand, oavsett om kandidaterna är 
internt eller externt hämtade, faktiskt kan veta hur kandidaten kommer leverera i en chefsroll. 
En annan uppfattning är också att externa kandidater alltid är ett helt oprövat kort, medan de 
faktiskt redan vet lite mer om en intern kandidat. Något specifikt som en av respondenterna 
från offentlig verksamhet lyfter fram är att det kan vara problematiskt att komma som chef 
från privat sektor till offentlig sektor, då det alltid blir en stor omställning i att anpassa sig till 
nya system och beslutsvägar. För att hantera denna problematik kring externa kandidater 
menar många av våra respondenter att de lägger mer tid på att introducera chefer som är 
hämtade utanför organisationens gränser. De nämner också att de har större förståelse för att 
externa kandidater tar längre tid för att anpassa sig till en ny verksamhet och 
organisationskultur. Som arbetsgivare måste de acceptera att en extern kandidat inte kan börja 
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prestera i samma takt som en kandidat som redan är anpassad till organisationen och dess 
arbetssätt. I sammanhanget lyfter också en av respondenterna en fråga som kan vara 
problematisk för externa kandidater. Respondenten betonar vikten av att den som arbetar som 
chef i en organisation också måste tycka om organisationen, dess värderingar eller affärsidé. 
Följaktligen undrar då både vi och respondenten ifall man i samma utsträckning som med 
interna kandidater kan hitta externa kandidater som lever upp till dessa värderingar utifrån 
organisationens förutsättningar.    
 
Thoms (2005) och Charan (2005) påpekar att organisationer ibland måste gå externt för att 
kunna hitta vissa specifika kompetenser. Ibland finns det helt enkelt inga kandidater inom 
organisationen som lever upp till den profil eller de kvalifikationer som ställs på en 
befattning. Detta är också något som samtliga av våra respondenter från företagen lyfter fram 
vid intervjuerna och några liknande funderingar går inte att tyda hos de offentliga 
verksamheterna. Exempelvis menar en av personalcheferna från företagen att vissa specifika 
roller inte går att hämta inifrån organisationen. Ibland krävs det personer med specifika 
yrkeskunskaper, då tjänsten som ska tillsättas är inriktad mot ett visst håll. Företag verkar i en 
mer dynamisk omgivning jämfört med offentliga verksamheter. Därmed tror vi också att det 
är just företagen som har större behov av vissa kompetenser vid vissa tillfällen, medan 
offentliga verksamheter mer kan förlita sig på generella chefsegenskaper. En personalchef 
från ett annat företag fortsätter resonemanget med att det för dem är lätt att hitta bra folk till 
deras tjänster. Däremot finns det alltid specifika kompetenser som alla företag alltid har 
besvärligt att rekrytera till. 
 
En av respondenterna från de offentliga verksamheterna menar att en del i att vara en attraktiv 
arbetsgivare, inte enbart handlar om att kunna erbjuda sina anställda interna karriärvägar. 
Likväl är det av stor vikt att även kunna visa möjligheter för potentiell arbetskraft att söka 
mer avancerade tjänster hos dem, vilket också följande citat belyser. 
 

Måste man komma in på en medarbetarnivå så blir man heller ingen attraktiv 
arbetsgivare. Skulle vi ha 80 procent internt rekryterade chefer, är det då någon 
idé att söka chefstjänster här? Det är ju ändå osannolikt att de tar någon utifrån, då 
de alltid rekryterar internt. I sådana fall blir ju den interna rekryteringen en 
nackdel för oss. (Respondent från offentlig verksamhet) 

 
Även en av personalcheferna från ett av företagen lyfter denna fråga om att extern rekrytering 
är en del i att vara en attraktiv arbetsgivare. De menar att rekryteringsannonser är ett bra sätt 
för att göra reklam för sin verksamhet. Genom att annonsera om lediga tjänster kan man visa 
upp sig som en organisation som växer, gör bra resultat och som en arbetsgivare som är 
attraktiv att jobba hos. 
 
Oavsett om en chef tillsätts internt eller externt krävs det ett arbete hos organisationerna för 
att identifiera vilket behov av kompetens de ställs inför. I följande del kommer vi att belysa 
organisationernas bakomliggande arbete och personalstrategier för att kunna lokalisera och 
förse verksamheten med kompetenta chefer.  

4.4 Strategiskt arbete vid chefsrekrytering 
Utifrån vår undersökning har vi konstaterat att alla våra respondenter gör ett likartat förarbete 
inför en chefsrekrytering. Det kan däremot skilja sig mellan organisationerna hur de praktiskt 
går tillväga i rekryteringsarbetet. Lindelöw (2008) menar att förarbete vid rekryteringar med 
ansvarsbeskrivning och kravspecifikation är en mycket viktig del för att organisationen ska 
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lyckas göra en bra rekrytering. Samtliga av våra respondenter jobbar med att göra någon form 
av befattningsbeskrivning för att veta vilket arbete det är som ska utföras. De tar även fram en 
kravprofil där de beskriver vad personen exempelvis ska ha för utbildning, erfarenhet och så 
vidare. En av respondenterna från den offentliga verksamheten menar däremot att det krävs 
ett mer omfattande rekryteringsarbete vid högre chefstjänster. Ett av företagen menar också 
att tillvägagångsättet kan variera beroende på till vilken avdelning personen ska rekryteras till. 
Samma respondent menar också att de kan behöva olika typer av ledare beroende på hur stor 
avdelningen är och hur många underställda den nya chefen kommer att ha. Lindelöw (2008) 
menar vidare att det inte bara kretsar kring kandidatens färdigheter och personligheter vid en 
anställning, utan även om personen har någon utvecklingspotential. Detta resonemang betonar 
också ett av företagen, då personalchefen i följande citat menar att de nästan alltid tittar på 
utvecklingspotentialen vid en chefsrekrytering. 
 

Och vad gör vi med den här mannen eller kvinnan om tre till fem år när de kan det 
där jobbet. Finns det förutsättningar eller möjlighet till utveckling. Kan den här 
personen ta ett nästa steg i vår organisation, har den potential för det? 
(Respondent från företag) 

 
Vidare menar Lindelöw (2008) att en organisation bör ha en bra kommunikation till sina 
anställda för att identifiera och klargöra medarbetarnas egna tankar kring att utvecklas inom 
organisationen. Flera av våra respondenter från både de offentliga verksamheterna och 
företagen inser vikten med att använda sig utav utvecklingssamtal med sina anställda för att 
urskilja vilka medarbetare som både har viljan och potentialen till att så småningom bli chef. 
 
Vidare menar också en respondent från ett företag att de i vissa fall själva kontaktar 
kandidater som de tror besitter den bästa kompetensen för en befattning. Detta kan liknas vad 
Thoms (2005) menar med att vara mer aggressiv i urvalet, då det är ett effektivt sätt för 
organisationer att hitta kandidater som passar för just deras organisation. 
 
En del i personalstrategin som många verksamheter använder sig utav är ett program för att 
försörja organisationen med chefer. I följande del kommer vi att belysa hur våra respondenter 
specifikt jobbar kring ett sådant system. 

4.5 Chefsförsörjning  
I vår undersökning har vi fått fram att samtliga organisationer förutom ett av företagen arbetar 
med eller har använt sig utav ett program för chefsförsörjning. Företaget som inte hade ett 
program för chefsförsörjning i dagsläget har däremot inte lika många anställda som resterande 
organisationer i undersökningen. De har ändå funderingar kring att komma igång med ett 
sådant arbete men de vill inte enbart lyfta fram potentiella ledare utan även kunna fokusera på 
att utveckla alla medarbetare inom organisationen. Cohn et al. (2005) betonar att 
chefsförsörjningsprogram är en viktig del i organisationen för att utveckla effektiva ledare. 
Detta är också något som resterande av de undersökta organisationerna reflekterar över. Vi ser 
dock en skillnad i att det främst är de offentliga verksamheterna som betonar vikten för dem 
att faktiskt arbeta efter ett program som kan förse deras organisation med chefer. De 
offentliga verksamheterna ser ett stort chefsbehov inför framtiden och betonar vikten av att 
arbeta strategiskt kring denna fråga. De två resterande företagen vi har undersökt har ett 
liknande förhållningssätt till chefsförsörjningsprogram. Båda menar att de ser vikten av att 
utveckla sin personal till att kunna ta nästa steg inom organisationen. Däremot har de två 
företagen förhållandevis skilda tillvägagångssätt i hur de ska uppnå detta. Ett av företagen 
använder sig utav ett chefsförsörjningsprogram när de ser ett behov av att hitta nya chefer och 
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specialister inom organisationen. Personalchefen från ett annat företag nämner att de tidigare 
arbetat med ett chefsförsörjningsprogram för potentiella medarbetare men att de för tillfället 
lagt det åt sidan. Vidare menar personalchefen i följande citat att de istället har sett ett behov i 
att mer individanpassa utbildningar efter den kompetens som de olika kandidaterna behöver. 
 

Vi sa att vi inte ska köra en utbildning bara för att köra en utbildning. Utan vi ska 
ta den när vi känner att vi har personer som är rätt för vår del. Men vi har många 
som inte behöver gå hela utbildningen, utan bara vissa nischer. Schemaläggning, 
medarbetarsamtal, arbetsrätt, ekonomi och avtal. Så därför skapar vi 
modulutbildningar, så de som vill eller behöver kan gå de olika modulerna istället. 
(Respondent från företag) 

 
Det som enar de två företag som arbetar eller har arbetat med ett chefsförsörjningsprogram, är 
att båda betonar företagets aktuella chefsbehov, vilket en av respondenterna förklarar enligt 
följande. 
 

Ingenting får leva för evigt, utan vad är behovet just nu för verksamheten? 
(Respondent från företag) 

 
Inom de offentliga verksamheterna finns det däremot en förhållandevis likartad bild i hur de 
reflekterar över chefsförsörjningsprogram. Däremot befinner sig alla de offentliga 
verksamheterna i olika stadier med detta arbete. En av organisationerna har aktivt arbetat med 
chefsförsörjningsprogram sedan 1992, där det ursprungliga syftet var att uppmuntra kvinnor 
till att söka chefsbefattningar. En annan av de offentliga verksamheterna har ett program för 
chefsförsörjning som de arbetat med i cirka tre år, och är i stadiet av att utveckla och förbättra 
programmet för deras del. Den sista offentliga verksamheten har tidigare arbetat med ett 
program för chefsförsörjning, men ska efter en omorganisation, nu återuppta ett liknande 
program. Armstrong (2006) menar att det övergripande syftet med karriärs och 
ersättningsplanering, alltså chefsförsörjningsprogram, dels är att säkerställa tillflödet av 
organisationens chefsbehov och att ge vägledning till personal som har potential och driv i sig 
för att göra karriär inom organisationen. Detta är också ett liknande syfte som de offentliga 
verksamheterna i följande citat lyfter fram med motivet till deras chefsförsörjning. 
   

Syftet är ju att de ska vara så väl förberedda och ha så stor kunskap som möjligt 
om vad ledarskap i vår organisation innebär, och vilka krav som ställs, och vilka 
förutsättningar som finns kring att vara chef i vår organisation. Och sen är 
ambitionen att vi ska ha ett tillräckligt stort urval till våra blivande chefer. 
(Respondent från offentlig verksamhet) 

 
Vi ser att det är jätteviktigt framöver att fånga upp potentiella ledare i framtiden. 
Då får de prova på om chefskapet är något för mig. (Respondent från offentlig 
verksamhet) 

 
Det är ett jätteviktigt område, då vi ser att det inte är så enkelt att rekrytera chefer 
till offentlig verksamhet. Det är tufft att få sökande, så vi behöver göra något för 
att underlätta och trygga försörjningen i framtiden. (Respondent från offentlig 
verksamhet) 

 
Däremot menar en annan respondent från de offentliga verksamheterna att det är något av en 
myt att offentliga verksamheter har svårt att hitta chefer. Respondenten menar vidare att de 
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generellt har lätt för att få sökande till chefstjänster inom deras organisation.   
  
Enligt Taylor och Stern (2005) handlar ledarskapsutveckling också om att kunna behålla 
talangfull personal. De organisationer som utvecklar sina medarbetare till ledare, flyttar upp 
dem i organisationen och skapar en jämn ström av talanger kommer lyckas med att behålla 
sina medarbetare. En viktig del i chefsförsörjningsprogrammen är också att framstå som en 
attraktiv arbetsgivare där personal ser möjlighet till utveckling. Detta är också något som 
främst de offentliga verksamheterna belyser, vilket följande citat illustrerar. 

 
Jag tror det är jätteviktigt, och sen tror jag utifrån att attrahera medarbetare att 
jobba i vår organisation. Att vi faktiskt satsar på karriärmöjligheter. Då tror jag 
det är viktigt att ha ett sådant ledarförsörjningsprogram. (Respondent från 
offentlig verksamhet) 

 
Även en annan respondent från offentlig verksamhet betonar att det handlar om att vara en 
attraktiv arbetsgivare och menar att det upplevs mycket positivt av de anställda ute i 
organisationen.  
 

Man känner ju sig satsad, organisationen ser mig, tycker att jag är bra, jag får 
utveckling. (Respondent från offentlig verksamhet) 

 
Hur kandidater kan tas i beaktning inför att få delta i ett program för chefsförsörjning är något 
vi ser varierar på två olika sätt hos våra undersökta organisationer. På det ena sättet blir 
kandidaterna nominerade av exempelvis chefer för att få delta i chefsförsörjningsprogrammet. 
Det andra sättet innebär att alla anställda inom organisationen själva har möjlighet att ansöka 
till programmet. Vi kan dock inte se att det finns ett sätt som är signifikativt för just offentliga 
verksamheter eller företag.  
 
Det bakomliggande motivet till varför de undersökta organisationerna arbetar med 
chefsförsörjning, tror vi skiljer sig åt mellan de offentliga verksamheterna och företagen. Som 
tidigare nämnt förlitar sig de offentliga verksamheterna i stor grad på internrekrytering till 
chefspositioner. Därmed tror vi att det mer eller mindre är avgörande för dem att också 
hantera chefsförsörjningen som en viktig strategisk fråga. Respondenterna från de offentliga 
verksamheterna menar att det är problematiskt att vara chef i politiskt styrda organisationer 
och vi tror därmed att chefsförsörjningsprogrammen, enligt deras arbetssätt, blir ett måste för 
att få fram chefskandidater internt som kan hantera de förutsättningar som en politiskt styrd 
organisation innebär. Vi tror följaktligen att det kan vara en grundläggande förutsättning för 
offentliga verksamheter att ha program för chefsförsörjning som kontinuerligt utbildar 
medarbetare till blivande chefer. Därmed upplever vi att det är den bilden som de offentliga 
verksamheterna själva har. Företagen menar på sitt håll att program för chefsförsörjning 
främst handlar om att utveckla sin personal till kompetenta medarbetare eller chefer. Letar de 
externt efter kandidater menar de att de får en god tillströmning av sökande och därmed tror 
vi att de inte behöver förlita sig i lika stor grad på en intern arbetskraft. Motivet för företagens 
chefsförsörjning är, som tidigare nämnt, en fråga om att vid behov kunna förse organisationen 
med chefer. Har de för tillfället inget behov av nya chefer behöver de inte heller aktivt arbeta 
med chefsförsörjning, i samma utsträckning som de offentliga verksamheterna.   
 
Chefsförsörjningsprogram är en del i att utveckla interna kandidater till att ta en 
chefsbefattning inom en organisation. Under följande rubrik vill vi slutligen också relatera till 
en av våra frågeställningar i detta arbete. Vi kommer där se ifall interna kandidater tas i lika 
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stor beaktning inför en högre chefstjänst, i de organisationer vi har undersökt. 

4.6 Chefsnivåns betydelse 
När det gäller om chefsnivå har någon betydelse för om kandidater hittas internt eller externt 
vid rekryteringen har vi fått lite olika svar från våra respondenter. Det som enar våra 
respondenter är att samtliga menar att en högre chefsposition ställer andra och ofta högre krav 
jämfört med vad en chefsposition på mellannivå gör, vilket följande citat belyser. 
 

Ju större del du är chef över, desto smalare blir ditt område. Du behöver inte 
kunna så mycket om de dagliga rutinerna, utan kunna mer om ledarskap och 
coachning. De dagliga rutinerna blir mindre viktiga ju högre upp du kommer.  
(Respondent från företag) 

 
Utifrån ovanstående resonemang ser vi en koppling till vad Thoms (2005) menar med att 
uppsättningen av färdigheter ser väldigt olika ut beroende på vad det är för nivå på 
chefstjänsten som ska tillsättas. Hon menar vidare att det finns vissa gemensamma egenskaper 
som kan kännetecknas hos både en VD och en mellanchef, men att som VD kan man 
exempelvis behöva ha mer kunskaper i det strategiska arbetet.   
 
Något som respondenter från den offentliga verksamheten lyfter fram är att de har svårare att 
rekrytera till en högre nivå jämfört med en chef på mellan nivå. Det är för dem ett betydligt 
mer komplext arbete att hitta en direktör till verksamheten än vad det är att rekrytera en 
mellanchef. Detta är också något som Fernández- Aráoz et al. (2009) betonar, då de menar att 
det krävs ett betydligt större arbete för organisationer då de ska rekrytera chefer på toppnivå. 
En av respondenterna från den offentliga verksamheten menar att de ofta tenderar att använda 
sig utav rekryteringsföretag för att få hjälp med att hitta chefer till mer avancerade positioner. 
De har själva inte tillräckligt stor möjlighet att genomföra det omfattande arbete som krävs 
för att identifiera dessa kandidater.   
 
Vidare tar Fernández-Aráoz et al. (2009) upp från sin undersökning att det finns olika åsikter 
om man ska rekrytera internt eller externt vid högre chefstjänster. Lafley (2011) menar också 
att tillsättandet av en VD är ett av de största beslut en organisation kan ta eftersom det 
sannolikt kommer ha en inverkan på deras verksamhet. Relaterar vi till vår undersökning har 
vi här sett att tillvägagångssättet skiljer sig åt mellan offentlig verksamhet och företag. Det 
går också att skilja våra respondenter åt inom de olika sektorerna. En av respondenterna från 
den offentliga verksamheten menar att de rekryterat chefer på högre nivåer både internt och 
externt. Om det ena sättet är mer vanligt än det andra har de inte fört statistik på. De tror att de 
oftare tenderar att hitta externa kandidater till högre tjänster, men är som sagt osäkra. 
 
Från en respondent vid en annan offentlig verksamhet fick vi ta del av statistik under perioden 
januari 2009 till och med april 2012 om hur den interna och externa rekryteringen sett ut 
beroende på vilken chefsnivå det var som har tillsatts. Statistiken visar att det finns ett 
mönster i att de tenderar att rekrytera fler externa kandidater till de högsta chefsnivåerna, 
medan det förkommer fler internrekryteringar till lägre nivåer.  
 
Alla tre företag säger att det är kompetensen som är det avgörande när de ska rekrytera en 
chef, oavsett till vilken nivå inom organisationen det handlar om. Ett av företagen berättar att 
de rekryterar både internt och externt till högre chefsbefattningar. I de allra flesta fall brukar 
de dock kräva att kandidaten ska vara utbildad civilingenjör för att tas i beaktning. 
Personalcheferna från de två andra företagen menar också att det är kompetensen hos 
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kandidaten som är det viktiga oavsett vilken chefsnivå de ska rekrytera till. Finns det bra 
sökande internt behöver de aldrig gå ut externt. Är de osäkra om kompetensen finns inom 
organisationen, går de även ut med extern annonsering av chefstjänsten. I dagsläget är båda 
dessa företagens allra högsta chef internt rekryterad, men de betonar som sagt att det ändå 
alltid är kompetensen som är det avgörande. 
 
Utifrån ovanstående resonemang om att rekryteringen av högre chefer kan variera ifråga om 
var de hittar sina kandidater, tycker vi oss se en koppling till Charans (2005) synpunkter. Han 
menar att organisationer är duktiga på att identifiera och vårda chefer på en mellannivå, men 
att det är problematiskt att hitta chefer internt på toppnivå, då kompetensen som krävs för en 
avancerad tjänst oftast inte finns inom organisationen.  
 
Utifrån samma artikel menar Charan (2005) att en stor organisation kanske endast har 50 till 
100 tänkbara kandidater som uppfyller kraven för att bli en hög chef inom en organisation. 
Likväl ska en stor organisation vara glada om de har två till tre kandidater till den allra högsta 
positionen inom organisationen. I detta sammanhang har vi fått ta del utav resonemanget från 
en av de offentliga verksamheterna och ett av företagen som vi undersökte. Gemensamt för 
båda dessa respondenter är att de är i fasen av att diskutera kring ett program för hur redan 
erfarna chefer ska kunna ta nästa steg i sin utveckling och kunna bli en ”toppledare” inom 
organisationen. Respondenten från den offentliga verksamheten menar ändå att osäkerheten 
idag är stor i frågan, vilket de följande citaten illustrerar. 
 

Jag kände att innan vi startar ett toppledarförsörjningsprogram måste vi ha klart 
för i oss svart på vitt, så att det inte är så att vi redan rekryterar 90 procent av våra 
högre tjänster internt. Om det redan är så, behöver vi ju inte starta ett 
toppledarförsörjningsprogram. (Respondent från offentlig verksamhet) 

 
Det vi håller på att jobba med idag är att titta på ett program för seniora chefer, 
och att hitta rätt där. För de här personerna som har kommit en bit. Då ska vi titta 
på hur vi ska få dessa människor att ta nästa steg och också utveckla sig själv och 
liknande. Där är vi inte än, men vi jobbar på det. (Respondent från företag) 

 
Ovanstående resonemang faller också väl in med vad Fernández- Araoz et al. (2009), Lafley 
(2011) och Charan (2005) menar, i att organisationer ofta behöver ett mer förebyggande 
arbete för att förbereda chefer att fylla chefsvakanser inom verksamhetens alla nivåer. 
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5 Sammanfattande diskussion 
I detta avslutande kapitel kommer vi att redogöra för de resultat vi har kommit fram till under 
studiens gång. Till en början kommer vi ge svar på de frågeställningar som vi har utgått 
ifrån, för att senare diskutera de delar som vi funnit intressanta utifrån vår undersökning. 
Vidare vill vi också presentera förslag på fortsatt forskning inom området. Avslutningsvis vill 
vi också ge en kommentar till Karlstad kommun och deras frågeställningar. 

5.1 Slutsatser 
Till att börja med vill vi först ge en reflektion över hur vårt ursprungliga syfte har uppfyllts i 
detta arbete. Vi intresserade oss för hur organisationer arbetar med och förhåller sig kring 
intern och extern chefsrekrytering. Vad är det för bakomliggande faktorer som faktiskt gör att 
de antingen tenderar att rekrytera internt eller att se sig om efter externa kandidater? Vidare 
ville vi också se hur organisationer strategiskt jobbar med den interna chefsrekryteringen och 
hur de resonerar kring ett program för chefsförsörjning. Ovanstående syfte är också något 
som vi upplever kan besvaras. Vi intresserade oss också för ifall chefsnivå har en betydelse 
för om organisationer föredrar att rekrytera internt eller externt. Detta är en fråga som vi 
teoretiskt klargör, men dessvärre fick lite empiriskt stöd för i vår undersökning, då 
organisationerna helt enkelt inte själva var säkra på hur fördelningen till högre 
chefsbefattningar faktiskt såg ut. 
 
I denna studie har vi även försökt föra ett resonemang kring vad det finns för likheter och 
skillnader mellan offentlig verksamhet och företag, i fråga om förhållningssätt till våra 
frågeställningar. Detta är också något som vi tycker att vi lyckas med, då vi kan se att de 
överlag delar ett liknande resonemang kring frågorna. Dock skiljer det sig mellan offentlig 
verksamhet och företag hur ofta de i praktiken tenderar att antingen rekrytera chefer internt 
eller externt. Dessutom ser vi att tillvägagångssättet med hur de strategiskt arbetar med 
chefsförsörjning varierar. Nedan presenterar vi och svarar på de frågeställningar vi utgick från 
i vår undersökning. 
 
Hur resonerar man inom offentlig verksamhet och företag till intern- kontra extern 
rekrytering av chefer? 
 
Utifrån vårt resultat kan vi se att samtliga organisationer, både de offentliga verksamheterna 
och företagen har ett liknande synsätt till intern och extern chefsrekrytering. Alla ställer sig 
mycket positivt till att rekrytera chefer internt till sin organisation, då man får en kandidat 
som har god kännedom om verksamheten och dess arbetssätt. En annan fördel som många 
respondenter pekar på är att om man använder sig utav en intern arbetsmarknad ökar det 
också möjligheten till att kunna erbjuda de anställda en karriärväg inom organisationen, vilket 
följaktligen också handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare. Även de nackdelar som 
nämns i vår undersökning tenderar att vara av samma karaktär hos samtliga organisationer. 
Bland annat kan det finnas en risk med att en kandidat som är internt rekryterad har för god 
kännedom om organisationens verksamhet. Därmed försämras också möjligheten till att föra 
in nya influenser och tankesätt i organisationens arbete. Det kan också vara problematiskt att 
bli chef över tidigare kollegor, då sociala band försvårar att skapa en annan form av relation 
till sina medarbetare. 
 
Trots likheterna skiljer det sig ändå en del mellan hur organisationer i offentlig verksamhet 
och företag tenderar att faktiskt hitta sina kandidater. De offentliga verksamheterna rekryterar 
många chefer internt och betonar också vikten av att hämta kandidater internt. De är stora 
organisationer och har följaktligen också ett stort chefsbehov, vilket de tillgodoser med hjälp 
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av intern arbetskraft. En annan förklaring till att offentliga verksamheter väljer att rekrytera 
många chefer internt är att de anser sig ha bra kompetenta medarbetare som kan ta en 
chefsroll. De menar att det är speciellt att jobba som chef i politiskt styrda organisationer och 
därmed behöver de inte heller någon kandidat som kommer utifrån, då redan befintliga 
medarbetare kan hantera de förutsättningar som politiskt styrda organisationer medför. 
Företagen skiljer sig åt i fråga om hur mycket de rekryterar internt, däremot menar samtliga 
företag att det inte spelar någon roll om kandidaten hämtas internt eller externt. I slutändan 
menar både de offentliga verksamheterna och företagen att det är kompetensen som är 
avgörande för vem som ska rekryteras till en chefsvakans, däremot är det främst företagen 
som betonar att de alltid ser till kompetensen, oavsett om kandidaten blir internt eller externt 
rekryterad.  
 
Hur jobbar man i organisationerna med chefsrekrytering? 
 
Vi kan konstatera att samtliga av de undersökta organisationerna utför ett liknande arbete vid 
chefsrekryteringar. De arbetar utefter behovsanalyser, kravprofiler och 
befattningsbeskrivningar för att fastställa vilken kandidat det är de söker. Samtliga betonar 
också att det är viktigt att lägga ned tid och arbete för att hitta rätt chef till sin verksamhet. Vi 
har inte kunnat se något som skiljer sig i arbetsförfarandet vid chefsrekrytering mellan de 
offentliga verksamheterna och företagen. 
 
Hur fungerar chefsförsörjningen inom de undersökta organisationerna? 
 
I denna fråga har vi kommit fram till att samtliga utom ett av företagen antingen aktivt, eller 
har arbetat med intern chefsförsörjning, däremot pågår det en process även hos detta företag 
att påbörja ett arbete med någon form av chefsförsörjning. Respondenterna från våra 
undersökta organisationer menar att chefsförsörjning är en viktig del för att bland annat kunna 
utveckla sin egen personal till att bli potentiella framtida chefer samtidigt som det handlar om 
att vara en bra och attraktiv arbetsgivare. Genom ett chefsförsörjningsprogram blir det tydligt 
för personalen och extern arbetskraft att det finns karriärmöjligheter inom organisationen, 
vilket också ökar motivationen att stanna kvar och utvecklas inom organisationen.  
 
Hur de olika organisationerna arbetar med chefsförsörjning skiljer sig dock från fall till fall. 
Vi har inte kunnat se att det finns en mall för hur chefsförsörjningen fungerar i de undersökta 
organisationerna, utan det tycks variera utifrån den situation och förutsättningar 
organisationen står inför. Vi kan däremot se en viss skillnad mellan de offentliga 
verksamheterna och företagen. Alla företag arbetar på olika sätt, men menar att 
chefsförsörjning är mer en fråga om behov för verksamheten. Ser de ett stort chefsbehov 
framöver så genomför de också något form av program som kan tillgodose organisationen 
med framtida chefer. Programmen tenderar också att vara förhållandevis individanpassade, då 
de framhåller att olika kandidaterna behöver olika kompetenser för en chefsbefattning. De 
offentliga organisationerna lägger betydligt mer fokus på chefsförsörjningsprogram. De 
föredrar att rekrytera chefer internt och chefsförsörjningsprogram blir därmed ett verktyg för 
att utveckla talangfull personal till framtida chefer. Dessutom är offentliga verksamheter stora 
organisationer med många chefspositioner och har därför ett större behov av att använda sig 
utav ett program för chefsförsörjning som kontinuerligt kan förse organisationen med 
kompetenta chefer. Den interna chefsförsörjningen är också en väg för de offentliga 
organisationerna att utveckla sin personal till att kunna hantera en politisk styrd organisation 
och de förutsättningar det innebär.  
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Har chefsnivån betydelse i organisationerna för om vakanser fylls med interna eller externa 
kandidater. 
 
Det som enar samtliga organisationer som vi undersökt är att alla betonar att det ställs högre 
krav och mer kompetens på de kandidater som ska tillsättas till högre chefstjänster. Vi är dock 
osäkra på vad detta faktiskt får för konsekvenser i rekryteringsprocessen hos de undersökta 
organisationerna, i fråga om kandidaten tillsätts internt eller externt. Endast hos en av 
organisationerna kunde vi ta del utav statistik i hur fördelningen mellan interna och externa 
kandidater är till högre chefsbefattningar. Hos dem var det fler externt rekryterade kandidater 
till högre chefsbefattningar än jämfört med lägre chefspositioner. Vi fick av andra 
organisationer en uppskattning på hur fördelningen såg ut. Även dem trodde att de tenderade 
att rekrytera mer externt till högre chefsnivåer, men visste inte hur det faktiskt såg ut. Med 
den empiri vi har att tillgå tycker vi det är svårt att dra en generell slutsats, men tendensen 
tycks ändå vara att det är svårare att hitta medarbetare internt till högre chefsbefattningar. 

5.2 Diskussion 
Utifrån de slutsatser vi har kunnat dra i denna undersökning är det ett par frågor som vi själva 
vill diskutera och reflektera kring. Den jämförelse vi har gjort mellan offentlig verksamhet 
och företag visar på en skillnad i hur de strategiskt arbetar med chefsförsörjning. Vi vill här 
påpeka att vi tror att det beror på skillnader i vilken typ av organisation det är och inom vilken 
inre och yttre omgivning de har att arbeta med. De offentliga verksamheterna betonar mer 
vikten av att ha medarbetare som ska kunna rekryteras internt, därför verkar de också lägga 
betydligt mycket mer tid och kraft i arbetet med en intern chefsförsörjning. Företagen tenderar 
snarare att individanpassa chefsutbildningar, för att personal ska kunna tillskaffa sig den 
kompetens som krävs för en chefsbefattning. Företagen verkar i en mer dynamisk värld, där 
de också måste anpassa sig mer till de förändringar som sker på marknaden. 
  
Vi tror dock att skillnaden mellan offentlig verksamhet och företag, kan ha mer förklaringar 
än att det rör sig om två olika typer av organisationer. Chan (1996) menar att det ofta är 
tydligare i större organisationer att sköta rekryteringen internt, vilket vi också tror kan vara en 
bidragande faktor utifrån vår undersökning. De offentliga verksamheterna är större, sett till 
antalet anställda, och samtliga påpekar att de har ett stort chefsbehov inom organisationen. 
Därav är det möjligt att det just är storleken som gör att de offentliga verksamheterna helt 
enkelt måste förlita sig på en intern chefsförsörjning i högre grad än företagen. Vidare kan 
detta också peka på vikten av ett kontinuerligt strategiskt arbete med ett program för 
chefsförsörjning hos de offentliga verksamheterna. 
 
Även ett av de företag vi undersökt skiljer sig från de två andra företagen markant i fråga om 
hur frekvent de internrekryterar. En bidragande orsak till detta tror vi beror på att det är svårt 
att kategorisera alla företag till en homogen grupp. Företag verkar inom olika områden och 
omgivningar, vilket också skapar olika förutsättningar och behov för just ett specifikt företag. 
Organisationskultur, traditioner och vilken bransch de befinner sig i tror vi påverkar hur de 
olika företagen försörjer sina organisationer med chefer. Vissa behöver helt enkelt chefer med 
god branschkunskap och kunskap om organisationens verksamhet, vilket ofta interna 
kandidater besitter. Andra företag har andra behov och är snarare beroende av innovation och 
teknisk utveckling. Därav ställs kanske också andra krav på ledaregenskaper som 
organisationerna lika gärna kan hitta externt som intern. 
 
En annan del som vi har funnit intressant utifrån våra slutsatser är den fråga om vad chefsnivå 
har för betydelse för om kandidater främst rekryteras internt eller externt. Även om detta var 
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en fråga vi inte kunde dra någon riktig slutsats kring, på grund av att vi inte upplevde 
tillräckligt empiriskt stöd, tycker vi att det ändå kan förklara en del till hur organisationerna 
förhåller sig till ämnet. I likhet med vad Charan (2005) säger, menar många respondenter att 
det är betydligt svårare att rekrytera chefer till högre nivåer och att det krävs ett mer 
omfattande förberedande arbete. Två av respondenterna är inne på att inleda ett program som 
kan identifiera och utveckla kandidater till att ta nästa steg inom organisationen. Vi tror att 
detta är en mycket bra idé, då man får en bättre överblick över personalens kompetens, och 
lättare att hitta kandidater inom organisationen som kan passa för en högre chefsbefattning 
(Jmfr. Fernández- Araoz et al. 2009; Lafley 2011; Charan 2005). 

5.3 Egen reflektion och förslag på fortsatt forskning 
Vi vill här ge en egen reflektion över vår skrivprocess. När vi blickar tillbaka till 
genomförandet av intervjuerna, inser vi att våra frågor i intervjuguiden kunde ha varit bättre 
formulerade. Under resultat och analysdelen har nya frågor uppkommit hos oss, som också 
skulle ha varit intressant att se närmare på hos våra respondenter. Dessutom har vi märkt att 
endast sex genomförda intervjuer med olika organisationer inte bidragit till någon riktig 
mättnad i det insamlade materialet. Arbetssättet med chefsförsörjning varierar mellan de 
organisationer vi har undersökt, därför borde vi ha genomfört fler intervjuer för att få 
ytterligare kunskap och förståelse för området, vilket följaktligen också skulle bidragit till en 
starkare generaliserbarhet.   
 
Avslutningsvis vill vi också ge förslag till fortsatt forskning inom området, som vi har funnit 
intressant. För det första menar Granberg (2003) att chefsförsörjning och ersättarplanering är 
en fråga som tidigare varit förhållandevis åsidosatt inom svenska organisationer. Vi har märkt 
att det också varit svårt att ta del av litteratur inom ämnet som redogör situationen för hur 
svenska organisationer hanterar frågan om chefsförsörjning. Sammanfattningsvis tror vi att 
det hade varit bra att ytterligare belysa hur svenska organisationer kan och bör arbeta för att 
på bästa sätt kunna försörja sin organisation med chefer. 
 
En annan fråga som vi har stött på både i teorin från Brett och Stroh (1997) och från våra 
respondenter, är vad en intern chefsförsörjning får för betydelse i fråga om kvinnors möjlighet 
till att i ökad utsträckning få chefspositioner i organisationer? Exempelvis menade en av våra 
respondenter i offentlig verksamhet att deras chefsförsörjningsprogram ursprungligen syftade 
till att rekrytera fler kvinnor till chefstjänster. Det är även en fråga som en annan respondent 
från den offentliga verksamheten har lyft och följaktligen tycker vi att det hade varit intressant 
att belysa chefsförsörjning ur ett jämställdhetsperspektiv. 

5.4 Kommentar till Karlstad kommun 
Utöver det resultat och slutsatser som vi redan presenterat, vill vi även återkoppla till ett par 
av Karlstad kommuns ursprungliga frågor. Bland annat undrade de om det fanns en risk med 
att organisationer i för stor grad förlitar sig på intern chefsförsörjning. Vidare undrade de 
också hur många procent av cheferna som bör vara internt eller externt rekryterade. Utifrån 
vår undersökning, tror vi att det är svårt att sätta en konkret siffra på hur många chefer som 
bör vara internt eller externt rekryterade. De offentliga verksamheterna som vi har undersökt 
visar ett liknande mönster i fråga om hur frekvent de internrekryterar sina chefer, medan 
företagen visar på en större variation i de uppskattningar som de har delgett oss. Att rekrytera 
många chefer internt tycks både innebära för- och nackdelar för organisationer. Fördelarna är 
att man får kandidater som har god kännedom om organisationen och dess arbetssätt, 
samtidigt som internrekrytering är en bra motivationsfaktor för personalen, då de har vetskap 
om att det finns karriärmöjligheter inom organisationen. Nackdelar som vi har sett är att 
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möjligheten till att få in nya influenser i organisationen försvåras. Dessutom finns det en stor 
problematik kring att bli chef över sina tidigare kollegor. Tidigare kollegiala relationer kan 
innebära att en internt rekryterad chef har svårare att skapa en legitimitet i sin chefsroll.  
 
Att arbeta med chefsförsörjningsprogram tror vi är ett mycket bra tillvägagångssätt för de 
organisationer som har ett stort chefsbehov och samtidigt tror sig ha medarbetare med 
potentialen att bli en framtida chef. Detta är dock under en förutsättning. Det handlar om att 
kunna förse organisationen med kompetenta medarbetare, som ska förberedas för att klara av 
högre befattningar inom organisationen. Därför krävs det också ett omfattande strategiskt 
arbete för att kunna identifiera och utveckla medarbetare i relation till organisationens 
framtida behov. Har en organisation svårt att få externa sökande till en chefstjänst, tror vi att 
ett program för chefsförsörjning är en mycket bra väg att gå för att ändå kunna förse 
organisationen med kompetenta chefer. I stora organisationer, som offentliga verksamheter 
ofta är, finns det troligtvis också många talangfulla medarbetare som med rätt utbildning och 
vägledning kan ta sig an nya utmaningar och fylla lediga chefspositioner. Vi ser ingen direkt 
risk med att ha ett högt antal internt rekryterade chefer, men som sagt bör man alltid utgå från 
den bästa kompetensen vid tillsättandet av nya chefer. Vidare bör man också alltid ta i 
beaktning att vissa chefspositioner kan behöva rekryteras externt för att kunna tillgodose 
organisationens eller vissa avdelningars behov av nya influenser eller specifika kompetenser.      
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 
 

1. Vad är din befattning i ditt arbete? 
- Arbetsuppgifter? 

 
2. Hur länge har du jobbat med rekrytering av chefer/ chefsförsörjningsprogram? 

 
3. Hur många är anställda i er organisationen? 

- Ungefär hur många chefer finns i er organisation? 
  
Ledarförsörjningsprogram 
 

4. Använder ni er utav chefsförsörjningsprogram i er organisation? 
- Kan du berätta om det? 

  
5. Vad är syftet med ert chefsförsörjningsprogram? 

- Uppfylls syftet? 
 

6. Är chefsförsörjningsprogram ett sätt för er att behålla och belöna befintlig personal? 
  

7. Vilka vänder sig chefsförsörjningsprogrammet till i er organisation? 
- Vilka egenskaper söker ni hos kandidaterna? 
- Hur många deltar i programmet? 

  
8. Hur har chefsförsörjningsprogrammet i praktiken fungerat? 

- Hur många har blivit chefer som tidigare har deltagit i programmet? 
- Lämpar sig alla deltagare i chefsförsörjningsprogrammet till att bli chefer? 

  
Chefsrekrytering 
 

9. Vad har du/ni för erfarenhet av behovsanalys inför en chefsrekrytering? 
  

10. Hur skapar ni er kunskap om kandidater såväl internt som externt? 
- Hur hittar ni kandidater? 

 
11. Har ni konkreta mål i hur många chefer som ska rekryteras internt eller externt? 

- Hur tänker ni kring det? Skulle det vara bra/intressant 
   

12. Vet du hur många chefer som blir intern/externt rekryterade? 
 

13. Varför rekryterar ni ibland internt och ibland externt? 
- Vad avgör vid varje tillfälle? 
 

14. Beroende på vilken chefsnivå det är på tjänsten som ska tillsättas, finns det något 
samband mellan att ni föredrar/tenderar att rekrytera internt eller externt?  

 
 



	  

15. Vad är din/er erfarenhet av intern chefsrekrytering? 
- Vad ser du/ni för fördelar? 
- Kan du/ni se eventuella nackdelar? 

  
16. Vad är din/er erfarenhet av extern chefsrekrytering? 

- Vad ser du/ni för fördelar? 
- Kan du/ni se eventuella nackdelar? 

  
17. Hur ser ert kommande behov av chefer ut? 

- Upplever du det som att ni hittar de kandidater som ni behöver? 
  
Avslutning 
 
Är det något du vill tillägga? 
 
	  
       
 
 
 
 
 
	  


