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ABSTRACT 
 

When a company is in crisis leadership is more important than ever. However the leader in 
charge of the company, responsible for the crisis situation might lack the knowledge and trust 
to turn the company around. The leadership is more important than ever during a phase of 
change. The board of directors might consider new leadership which can create a set of 
questions. What traits and skills does the new leader need in order to manage the tasks? Traits 
in this thesis refer to the leader’s personal behavior, while skills refer to leadership 
competence, background and track record.  

Recruitments are usually not made directly by the company itself but rather by recruitment 
companies. The area of interest for this essay has been to investigate how these recruitment 
companies’ works and how they modify their search process to the company’s special needs 
during turnovers. The first research question for the thesis was to review leadership theory, 
with a focus on leadership during turnarounds. This led to a combination of theories with 3 
traits and classifications within 6 skills. For the second research question the thesis 
investigated how the recruitment companies think/act during a turnaround phase. Four 
companies were interviewed after they had received a fictive company case. The case 
described a massive crisis but without using the term turnaround as it might have other 
connotations. These two data sets were then compared for the third research question which 
compared how well the theory and actual practical work correlated.  

From the study it is possible to see that recruitment companies keep their belief of what is 
“good leadership” even in specific situations like a turnaround. The leader that would be 
recommended would have little understanding of a turnover and be more likely to be a good 
leader in general and not necessary specifically for the task ahead. The traits that correlated 
between recruitment companies and theory were energetic and disciplined. The skills were 
charisma, interim leadership, team-leadership, industry knowledge and the need for a new 
business culture. Even though all four companies were positive to a new culture only one 
would act on this and recruit directly from outside the company. None of the companies 
mentioned the trait perceptive which in theory is the most important leadership trait during a 
turnaround.  

What was considered to be good leadership generally was different on the four companies and 
this was true also for the traits and skills that they recommended. This implies that they would 
recommend different kind of candidates for the same position. These differences put an 
emphasis upon the challenge to choose a recruitment company, as that decision leads to 
different candidate selection groups. The essay also shows that an employer needs to be direct 
with the recruitment company about their needs and the phase the company is currently 
facing. 
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 SAMMANFATTNING 
 

När ett företag befinner sig i kris är ledarskapet viktigare än någonsin, en av de större kriser 
som ett företag kan hamna i är turnaroundfasen. En fas där ledningen är i behov av en drastisk 
förändring för att kunna vända företaget. Personen som försatte företaget i denna kris saknar 
möjligen både kunskap och legitimitet för att vända företag till en positiv riktning och det kan 
istället bli aktuellt med en nyrekrytering. Dessa rekryteringar sköts oftast inte av företagen 
själva utan ansvaret delas mer eller mindre med rekryteringsföretag som specialiserat sig 
inom chefsrekrytering. Problematiken kring en nyrekrytering är att definiera vilka attribut och 
faktorer som är viktiga hos den nya ledaren. Med attribut menas ledarens personlighet och 
med faktorer menas bakgrund och kunskaper. Syftet med denna studie var att se hur 
rekryterare jobbar och resonerar kring rekryteringen av en ledare och hur de anpassar sin 
sökning med tanke på att de ska rekrytera för ett företag i en turnaroundsituation. Studien är 
tänkt att visa på skillnader och likheter mellan teori inom ämnet och de praktiker som utför 
arbetet.   

Först granskades teorin kring vilka attribut och faktorer som anses viktiga för en ledare i en 
turnaroundsituation, av detta bildades ett fiktivt case som användes som underlag vid 
datainsamlingen. Sen kontaktades och intervjuades fyra chefsrekryterare inom branschen för 
att kartlägga deras syn på vilka attribut och faktorer som är viktiga vid en rekrytering av 
företagsledare dels generellt och dels för det fiktiva caset som i största möjliga mån skulle 
representera ett företag i en turnaroundsituation. 

Dessa två delar jämfördes senare i en analys vars resultat främst visade att rekryterarna var 
väldigt styrda av vad de ansåg som generellt gott ledarskap i sin utformning av sökprofilen, 
något som starkt motsätts av teorin som förespråkar hög situationsanpassning för en så 
specifik situation som en turnaround. Men analysen visade även andra likheter och skillnader 
mellan teori och praktik. Av attributen som fanns från teorin; driftig, disciplinerad, lyhörd 
nämndes samtliga, eller synonymer till dem, förutom egenskapen lyhörd.  
 
De faktorer som var överstämmande var branschkunskap, karisma och behovet av en ny 
kultur för det fiktiva caset. Trots behov av kulturförändring var det bara en som instämde med 
teorin att rekryteringen därför främst borde leta externt. Både interimistiskt och team-
ledarskap var teorin och praktiken överens om, att teamledarskap inte är lämpligt medan 
interimistisk är det.  

De olika företagen skulle troligen presentera vitt skilda kandidater för tjänsten och ett företag 
som överväger att tillsätta en chef via ett rekryteringsföretag grundligt borde granska 
rekryteringsföretagens process och syn på ideal-kandidat. Då företagen inte är lika 
situationsspecifika som teorin rekommenderar borde företag som vill hyra denna tjänst trycka 
på vikten av matchning med den specifika situationen. 
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 1. INTRODUKTION 
 
Vad som definierar ”gott ledarskap” varierar i litteraturen. Där finns lika många definitioner 
som där finns författare. Några av de kriterier som omnämns som viktiga för gott ledarskap 
är; risktagande, flexibilitet, självförtroende, social kompetens, uppgiftsrelaterad kompetens, 
intelligens, beslutsamhet, människokännedom, ärlighet, rättvishet, framförhållande, mod, 
karisma, heroism, diplomati och insikten att ej agera egocentriskt (Bolman& Deal, 2005 s 
405, Cacoppe, 1997, Kotter, 2007, Stone et al, 2005, Watkins, 2009). 

Allio (2005) menar dock att det inte är möjligt för en person att kunna besitta alla dessa 
egenskaper och han jämför förväntningar på lyckat ledarskap med förväntningar på 
idrottsmän. Olika situationer kräver olika ledarstilar precis på samma sätt som att Michael 
Jordans framgångar är sammankopplade med basket skulle Jordan inte säkert nå samma 
framgång i en annan sport, trots att han omtalas som en god idrottsman - framgången är enligt 
exemplet kontextbundet. Precis som att en person inte kan besitta alla dessa egenskaper kan 
förmodligen inte heller en organisation vara i behov av samtliga attribut samtidigt (Allio, 
2005). Watkins (2009) delar in företagets tänkbara situationer till fem separata faser och att 
ledaren bör plocka fram olika beteenden, beroende på företagets behov. 

En god ledare har enligt Watkins (2009) förmågan att förändra och anpassa sig till vilken 
situation denna än möter. Katsimpra och Pechlivanidis (2004) diskuterar dock svårigheterna i 
att tillfälligt förändra sitt beteende beroende på situationen. Att anpassa sitt beteende kan inge 
förvirring och/eller misstro från ens medarbetare. Argument till detta är att om en ledare måste 
spela en roll kan det uppfattas just så, att ledaren spelar teater för att uppnå sina egna mål och 
därför blir beteendeförändringen inte trovärdig (Katsimpra & Pechlivanidis, 2004; Bolman& 
Deal, 2005). Istället för som Watkins att anpassa sin ledarstil beroende på situation anser 
Gapp, Fisher och Kobayashi (2008) att det är mer effektivt att matcha ledarens egenskaper 
med företagets situation. De situationer som omnämns av Watkins (2009) är 
entreprenörsfasen, tillväxtfasen, uppriktningsfasen, turnaroundfasen och bibehållningsfasen. 
Av dessa faser målar Watkins ut turnaroundfasen som den situation som kräver det mest 
avvikande beteendet av ledaren i jämförelse med de övriga faserna. Pretorius (2008) 
definierar en turnaround som när ett företag som är i kris lyckats vända den starkt nedgående 
trenden till en acceptabel nivå för aktieägarna genom omorientering av position, strategi, 
struktur, kontrollsystem och/eller maktfördelning. Att genomföra en turnaround beskrivs 
enligt Preteorius och Holtzhauzen (2008) som att rädda och vända ett företag vars nedgång är 
så stor att den hotar företagets själva existens. Största påverkande faktor för en framgångsrik 
turnaround anses vara dess ledare (O´Kane, 2006). 

När ett företag hamnar i kris finns det möjlighet att antingen behålla befintlig ledare eller att 
byta till en bättre matchande kandidat. Preteorius och Holtzhauzen (2008) resonerar att den 
ledare som fanns på topp när krisen tillkom bör sakna legitimitet att kunna ta företaget ut ur 
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krisen. Att tillsätta en ny ledare skapar dock fler frågor. Vem som är lämplig för jobbet och 
vad som kommer att krävas av den. Det finns två områden att ta hänsyn till vid nyrekrytering 
och dessa benämns i uppsatsen som faktorer och attribut. Faktorer är kandidaternas bakgrund 
och utbildning medan attribut är knutet till deras personlighet.  

Fältet rekrytering och bemanningstjänster har vuxit de senaste åren och att hitta sin nya VD 
via en head-hunter eller annonsering är ofta använt utöver den mer traditionella vägen att leta 
internt (Zackrisson, 2006). Även om ledningen är med och är ansvariga för den slutliga 
kandidaten (Preteorius och Holtzhauzen, 2008) så är det upp till rekryteraren att leta fram ett 
urval på lämpliga kandidater. Eftersom dessa rekryterare blir gatekeepers vid en rekrytering 
(Faulconbridge, Beaverstock Hall & Hewitson, 2009) spelar deras synsätt och förhållningssätt 
en stor roll vid urvalet av potentiella kandidater. Vad som är viktigt att ta i beaktande vid en 
rekrytering varierar beroende på vilken situation/fas företaget som ska anställa befinner sig i. 
Det finns mycket forskning trots att det är ett relativt nytt område. Det är dock möjligt att 
diskutera kring hur pass mycket av aktuell forskning professionella rekryterare tar i beaktande 
vid rekrytering och hur mycket som påverkas av deras subjektiva åsikter. 

 1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie var att se hur en rekryterare jobbar och resonerar kring rekryteringen 
av en ledare och hur de anpassar sin sökning till kundföretaget och den situation som det 
befinner sig i, vilket i detta fall är en turnaroundsituation. Studien är tänkt att visa på 
skillnader och likheter mellan teori inom ämnet och de praktiker som utför arbetet.   

FF. 1. Vilka attribut och faktorer anses viktiga att överväga vid en rekrytering av en 
ledare för en turnaround ur ett teoretiskt perspektiv? 

FF. 2. Vilka attribut och faktorer anses viktiga att överväga vid en rekrytering av en 
ledare för en turnaround ur rekryterares perspektiv? 

FF. 3. Hur överensstämmer rekryterarnas syn på attribut och faktorer med teorin? 
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 2. METOD 
Denna del av uppsatsen är tänkt att belysa och förklara den metod som har använts genom 
studien. Först kommer vald forskningsansats beskrivas följt av tillvägagångssättets olika 
delar och avslutas i en diskussion kring studiens validitet, reliabilitet och kritiska distans. 

 2.1 Forskningsansats 
Första tanken med uppsatsen var att undersöka vilka egenskaper de ledare som har genomfört 
en turnaround besitter. Dock innebar detta en del svårigheter. Mycket av den litteratur som 
finns kring ledarskap, speciellt för turnaroundfasen väljer en abduktiv metod. Det vill säga att 
den tittar på en chef som befinner sig i en organisation som redan lyckats genomföra en 
turnaround. Den abduktiva metoden gör det svårt att avgöra ifall de undersökta egenskaperna 
hos individen faktiskt var avgörande för förändringen eller om det även funnits annat som har 
påverkat situationen. Preteorius och Holtzhauzen (2008) beskriver även att om en turnaround 
är framgångsrik ska den tystas ner för företaget inte vill bli av med sina konkurrensfördelar 
och blir den misslyckad vill företaget inte tala om den. Rent praktiskt skulle det även vara 
svårt att genomföra intervjuer med stora företagsledare. 
 
Därför har denna studie valt att börja i den andra änden. Rent organisatoriskt har detta 
inneburit att rapporten studerat de som rekryterar företagsledare för just ett turnaroundföretag. 
Dessa rekryterare har fått förklara vilka attribut som de anser ledaren behöver ha för den 
specifika situationen. Studien har genomförts deduktivt, vilket har inneburit att den utgått från 
teorin för att jämföra dess samlade kunskap med den empiri som samlats in från 
intervjupersoner. Fenomenet med rekrytering har setts ur ett konstruktionistisk synsätt, som 
ett fenomen skapat av samhället. Fenomenet anses väldigt kontextuellt och vara bundet till 
både svensk kultur och tidsanda. Urvalet till intervjuerna har försökt skapa ett representativt 
urval som är tänkt att spegla rekryteringsbranschen.  
 
Genom att se problemet från andra sidan av befintlig teori, att intervjua rekryterarna istället 
för ledarna kan denna uppsats bidra med information från ett annat perspektiv av 
problematiken. Detta speglar rekryterarnas perspektiv på viktiga attribut hos ledaren. Detta 
tillvägagångssätt gav även andra fördelar. Det är till exempel svårt för en ledare att besvara 
sanningsenligt och självkritiskt om sina egna personliga förmågor. En annan fördel är även att 
professionella rekryterare har en bredare erfarenhet eftersom de har arbetat med ett flertal 
rekryteringar. Studien var tvungen att endast vända sig till särskilda chefsrekryterare istället 
för personalavdelningar på antagandet att högre chefer ofta inte utses av personalkontor, utan 
de utser som högst mellanchefer. Att vända sig till rekryterare tog även bort problematiken 
med en favorisering vid intern rekrytering där politik inom företaget kan ha varit viktigare än 
lämplighet för position. De faktorer som har blivit utredda genom studien har tagits fram 
genom en adaptiv process. Under studiens gång har fler fenomen och teorier samlats som har 
tillförts till intervjuguiden. Uppsatsförfattaren har valt att granska dels vilka attribut som är 
viktiga för ledarskapet men även ledarskapsfaktorerna; karisma, branschkunskap, 
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extern/intern rekrytering, företagskultur, teamledarskap och interimistiskt ledarskap. Det finns 
fler faktorer som kan vara av vikt, men som ej har använts i denna forskning.  

  
2.2 Tillvägagångssätt 

Uppsatsen har genomförts i tre steg; en beskrivning av teorin och empirin följt av en 
jämförelse. Dock har det tillkommit mer information om de olika faktorerna och dess 
innebörd för ledarskapet under processens gång. En intervju tillkom långt efter de övriga för 
att ytterligare bidra till empirin. Denna metod har gjort att arbetet har dragit ut på tiden och att 
det genomförts under en längre tidsperiod. Eftersom undersökningen till viss mån är 
tidsbunden kan detta ha skadat insamlingen då uppfattning hos de intervjuade kan ha 
förändrat sin åsikt under den period som insamlingen har skett. Dock har andra faktorer så 
som rekryterarens ålder, och utbildning troligen större inverkan på svaren än de 1,5 år som 
gått emellan intervjuerna. Processens olika steg kommer att beskrivas nedan. Efter insamling 
av teori och empiri har en analys och diskussion från dessa skapats som är tänkt att jämföra, 
granska och förstå de tankesätt som rekryterare har. 

 2.2.1 Steg 1: Litteratursökning 
Uppsatsen börjar med att utreda forskningsfråga ett genom en granskning av aktuell teori på 
området. Sökningen efter artiklar har skett främst via Emeralds sökmotor på LTUs hemsida. 
Sökorden har används, i olika kombinationer: Leadership, leader, to lead, management, 
situation, situational, contingency theory, turnaround, temporal, interim, team, competence, 
internal, external, culture, recruiting, gatekeeper, headhunting, rekrytering och recruitment. 
Utöver detta har ämnet surfats genom Google för att bredda sökalternativen samt en 
genomgång av de böcker som funnits inne på biblioteket över området. Teorin har senare 
genom en kortare diskussion sammanfattats för att ge en mer enhetlig bild. Efter att teorin har 
sammanfattats har den legat som underlag för ett ”case-företag” (Bilaga A Case: Persson). För 
att ge en klar bild till samtliga intervjuade har Case-företaget skapats utefter de parametrar 
som enligt teorin definierar ett turnaroundföretag men utan att använda det specifika ordet. 
Detta eftersom ordet kan vara påverkat av olika uppfattningar om dess innebörd. Dessa 
parametrar baseras främst på Francis och Desais (2005) definition av en turnaround, mer om 
detta går att läsa under 3.3.2 Turnaround.    

 2.2.2 Steg 2: Datainsamling 
Efter litteraturstudien har forskningsfråga två utretts genom intervjuer med chefsrekryterare. 
Företagen har hittats genom lokalkännedom från lärare samt en sökning via internet på 
befintliga chefsrekryterare i Sverige. Tre av företagen jobbar enbart med chefsrekrytering 
varav det tredje har en speciell avdelning för detta trots att de samtidigt befinner sig inom 
bemanning. De intervjuade har mellan 5-13 års erfarenhet av bemanning och chefsrekrytering. 

Vid möjlighet har intervjun genomförts genom ett personligt möte men annars har intervjun 
skett via telefon. Endast en av de tillfrågade har blivit intervjuad på plats. Före 
intervjutillfället fick de tillfrågade intervjupersonerna det fiktiva case-företag skickat till sig 
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för att kunna sätta sig in i problematiken. Fördröjningen mellan intervjuerna har inneburit att 
casets samtliga årtal flyttades fram ett steg för att hålla fallet aktuellt. Intervjuguiden visades 
aldrig för de tillfrågade eftersom det skulle riskera att de besvarade frågor utefter vad de 
uppfattade att forskaren ville få fram. Frågeguiden (bilaga B) bestod inte av konkreta frågor 
utan samtalspunkter som diskussionen har rört sig mot i intervjuerna. Intervjun har alltså 
hållits flytande med punkterna som riktmärke för att säkerställa att samtliga har blivit 
besvarade men utan direkt styrning från intervjupersonerna. Den första samtalspunkten berör 
respondentens bakgrund, ålder, titel och hur länge de jobbat inom chefsrekrytering. Efter det 
har de blivit tillfrågade om det ”goda” ledarskapet. Detta för att skapa en referensram på vad 
de anser vara generellt bra ledarskap. Denna fråga ställdes för att sedan kunna jämföra med 
respondentens svar för caset just för att hitta vad som är mer eller mindre viktigt vid det 
specifika fallet än de rent allmänna attributen som respondenten såg som nödvändiga. Efter 
det tillfrågades respondenterna om det fanns någon specifik faktor som påverkade deras val. 
Här tog intervjupersonerna ibland upp egna förslag i andra fall fick intervjuaren fråga om 
vardera specifika faktor hade betydelse. I slutet av intervjun blev personerna tillfrågade ifall 
de godkände att det som frågats fick publiceras med namn och företagsnamn. Dock har 
respondenterna inte givits någon chans att kommentera den färdigställda rapporten utan 
eventuella missförstånd eller oklarheter kan kvarstå där forskaren tagit en fullständig 
tolkningsfrihet. Eftersom respondenterna inte har givits möjlighet att kommentera och ändra 
uttalanden efter de sett den färdiga rapporten har deras namn och företagsnamn kamouflerats 
trots att de givit sitt medgivande till publicering. Anledningen till det är att uppsatsen delvis 
ger en osmickrande bild av deras respons.  

 2.2.3 Steg 3: Analys 
Efter dessa två steg har teorin och empirin jämförts för att påvisa eventuella likheter och 
olikheter. Här har viss generalisering och antagandes gjorts för att möjliggöra en analys. 
Synonymer har slagits samman och tolkningar av innebörder i ord har skett. Hänsyn har även 
tagits till om de tillfrågade själva tog upp förslag i motsats till att de blivit tillfrågade om inte 
ett visst attribut kunde ha betydelse. Dock har uppsatsskribenten haft tolkningsfriheten, en 
frihet de tillfrågade inte i efterhand haft möjligt att korrigera. Analysen har också tagit hänsyn 
till att empirin är inhämtad från endast fyra respondenter och på så vis inte kan säkerställa hur 
branschen i stort jobbar med chefsrekrytering. Denna analys har sedan utmynnat i resultat och 
slutsats. 

  
2.3 Validitet, reliabilitet och kritisk distans 

Eftersom inte samtliga intervjuer kunde genomföras med personliga möten kan validiteten för 
dessa ha försvagats aningen men detta var nödvändigt för genomförbarheten. Möjligen finns 
en risk att rekryterare velat överdriva komplexiteten i sitt arbete för att bekräfta sin existens 
och företags behov av deras kompetens. Det hade varit mer problematiskt att intervjua 
cheferna som genomfört en turnaround då de troligen varit mer benägna att framhäva sig och 
sin roll. Problemområdet gjorde även att det var nödvändigt att använda ett rent fiktivt företag 
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för att intervjuobjekten inte behövde känna sig utsatta att de antingen utnyttjades gratis eller 
att de skulle säga något olämpligt som t.ex. motsäger en nyligen tillsatt ledare. 

De tillfrågade fick information i förväg om att uppsatsen skulle handla om chefsrekrytering 
men för att inte få intervjuobjekten att börja fundera på vad som var lämpligt i teorin 
användes inte ordet turnaround utan istället fick de fokusera på caset och hur de hade 
uppfattat situationen. Detta även för att en turnaround kan ha en annan definition i deras 
uppfattning och därför kunde ha påverkat deras svar, dels också för att intervjupersonen kan i 
sina studier lärt sig att man ska tänka på ett visst sätt i just en turnaroundsituation som då 
begränsar personen att berätta hur denna skulle gå tillväga i en mer reell situation. Före 
diskussionen om caset startade fick respondenten snabbt en sammanfattning av caset för att 
kontrollera att de hade förstått situationen och kom ihåg information ifall de hade läst igenom 
caset långt före intervjutillfället. Eftersom många frågor var vaga och diskussionen ibland 
kom ifrån ämnet användes en upprepningsstrategi där intervjuaren upprepade svaren för att 
säkerställa att de hade förståtts korrekt. Detta möjliggjorde för intervjuobjektet att 
förtydliga/ändra eventuella feluppfattningar i sitt uttalande för att säkerställa att allt hade 
uppfattats korrekt. Eftersom de flesta intervjuerna genomfördes över telefon var det inte 
möjligt att spela in dessa, därför var upprepningsstrategin nödvändigt för att ge en korrekt bild 
av vad de faktiskt påstått för att undvika missuppfattningar. Dock kan viss information ha 
förlorats i avsaknad av inspelning och transkribering. 
 
Att ge respondenterna för mycket information om varje begrepp och attribut skulle kunna 
styra respondenterna att svara på vad den ansåg att intervjuaren ville höra. Därför undveks i 
största möjliga mån förtydligande av begrepp och intervjuaren fick istället beskriva vad den 
menade med de olika begreppen och synsätten. Där begrepp behövde förklaras som t ex 
teamledarskap, har viss försiktighet tagits i analysen över deras uttalanden om en tänkbar 
lösning fast de tidigare inte hört talas om fenomenet. Respondenterna fick möjlighet att lägga 
till en övrig punkt över viktiga faktorer, ingen av respondenterna hade en ytterligare faktor att 
ta upp men beskrev hur de kunde kopiera någon tidigare framgångsrik kravprofil samt 
aspekten av kön. Detta kan innebära att de inte kunde komma på någon just då eller att 
samtliga områden blivit uttömda, men det skulle också kunna innebära att de inte haft 
tillräckligt med tid att fundera igenom vilka faktorer utöver de nämnda de hade velat diskutera 
och att intervjun trots sina försök att vara öppen hade blivit styrd.  
 
De olika punkterna som togs upp för diskussion var baserade på teoretiska utgångspunkter, 
det finns risk att det finns fler viktiga beröringspunkter som varken uppkom under 
teorigranskningen eller som de intervjuade kunde föreslå. 
 
Intervjupersonerna har olika åldrar, kön och erfarenhet. Detta var dock inget som 
slumpmässigt valdes ut utan urvalet är helt anpassat efter möjligheterna kring att genomföra 
intervjuerna. Urvalet borde kunna representera branschen och vara jämförbara med varandra. 
trots deras olikheter jobbar de inom samma bransch och konkurrerar sannolikt med varandra 
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kring samma uppdrag. På slutet av rapporten kommer även en kort diskussion om forskarens 
påverkan dels på respondenterna men även på den analys och tolkning som har gjorts.  
 
Kunskapsanspråket för studien är att den jämför de olika attributen och faktorerna mellan 
respondenterna och teorin. Studien hoppas ge en bild av rekryterarnas resonemang och deras 
effekt på rekryteringsprocessen. De attribut som är utanför studien går dock inte att säga att de 
är mer eller mindre viktiga för rekrytering utan att de endast ej blivit innefattade.�
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 3. TEORI 
 
Här kommer en genomgång av teori som berör rekrytering av ledare för 
turnaroundsituationer. Först kommer själva rekryteringsprocessen belysas. Därefter kommer 
en uppräkning och förklaring av olika faktorer och attribut som är viktiga att överväga följt 
av situations-anpassat ledarskap och själva turnaround-baserat ledarskap. Slutligen kommer 
litteraturen att diskuteras och sammanfattas i en avslutande teoridel. Detta avsnitt är tänkt att 
belysa forskningsfråga ett. 

 

 3.1 Rekryteringsprocessen 
Souza och Zajas (1995) konstaterar att rekryteringsprocessen av ledare är en svår process. Det 
gäller först att definiera var företaget befinner sig i utgångsläget för att sen kunna definiera 
vilka behov organisationen har både nu men även i framtiden. När väl situationen är 
definierad så väl som möjligt är det enligt Souza och Zajas (1995) läge att se över vilka 
arbetsuppgifter och ansvarsområden som ledaren behöver vara kunnig inom. Stone, Russel 
och Patterson (2005) tar dock i sin artikel upp att ett företagets situation inte är enkel att 
definiera och att det därmed inte heller är enkelt att anställa en person att passa till den 
specifika men ”okända” situationen. Stone et al (2005) menar att vilken ledarstil som är bäst 
är en mer komplex fråga eftersom situationen inte är så enkel att avläsa då ett och samma 
företag kan befinna sig i flera olika situationer vid en given tidpunkt. Enligt Souza och Zajas 
(1995) är det viktigt i rekryteringsprocessen att inte ta för givet att den nya ledarens 
arbetsuppgifter det är samma som föregående ledare hade. Efter utformning av 
arbetsuppgifter är det enligt författarna dags att utforma en kandidatprofil på önskvärd 
kandidat. Enligt Souza och Zajas (1995) är det endast faktorerna internt/externt och 
branschkunskap som behöver övervägas i komplement till ledarens personliga attribut. Som 
kan ses i denna uppsats har ett par till faktorer adderats från nyare forskning som finns på 
området.  

Souza och Zajas (1995) betonar även vikten att genomföra många intervjuer med testpersoner 
för att säkerställa, från olika synvinklar, ifall kandidaten är lämplig. Författarna jämför en 
kandidat som ett ”hemligt paket” och det enda sättet att fullt förstå dess innehåll är genom att 
testa det i olika former och problemställningar. Emerald Group publicerade 2005 Siemens 
strategi för rekrytering skriven av David Politt. Politt beskriver där hur Siemens låter alla 
kandidater genomföra lämplighetstest över internet. För en chefsposition behöver kandidaten 
förutom en personlighetsanalys även göra ett kunskapstest om just ledarskap. 
Personlighetstestet ska bedöma kandidatens, emotionella och sociala kompetens, energi, 
öppenhet, struktur och förmågan till samförstånd (Politt, 2005). Detta test lägger grunden för 
en intervju med de kandidater som fortfarande är intressanta. I intervjun försöker även 
arbetsgivaren kartlägga kandidatens kompetens och erfarenhet. Slutligen utsätts kandidaterna 
för en två-dagars simulering där de ska agera i rollen som chef under konstruerade former. 
Detta för att se hur kandidaten agerar och hanterar situationer som uppkommer. Enligt Politt 



9 
�

(2005) så har denna del av processen varit lika viktig även vid intern rekrytering då ledningen 
har svårt att utvärdera och särskilja företagets resultat från individens påverkan.  

Shulman och Chiang (2007) har radat upp de olika fördelarna med att använda sig av extern 
rekryterare. Författarna utgår från att ett företag har svårt att själva tillhandahålla den 
kompetens och tid som det krävs att genomföra en ledarsökning. Eftersom en sådan, enligt 
författarna, tar ett par månader är det få av även mycket kompetenta HR-avdelningar som har 
möjlighet att avsätta tillräcklig tid för en sådan uppgift. En stor fördel med att använda 
rekryteringsföretag är att dessa förmodligen har ett bredare kontaktnät. De har förutom 
kontakter inom andra branscher även kontakter inom fler geografiska områden. Ifall en ledare 
ska tillsättas i en känslig situation där den nuvarande ännu inte avgått kan det också skapa 
instabilitet och förvirring inom företaget ifall personalkontoret får reda på att de ska söka en 
ny ledare före resterande av företaget blivit informerade. Två andra problem med att HR tar 
fram en lämplig kandidat kan enligt Shulman och Chiang (2007) vara att dessa främst 
kommer att söka efter en kandidat med liknande kultur som redan finns på företaget, vare sig 
om detta är önskvärt eller inte, samt att de kan ha en egen gömd agenda beträffande 
kandidatens inriktning. 

 3.1.1 Headhunting 
Vid rekrytering finns det primärt två tillvägagångssätt (Zackrisson, 2006, sid 26-28). Det 
första och det som främst används är via annonsering. Det andra sättet som dock är dyrare och 
därav mer ovanligt är headhunting (Zackrisson, 2006, sid 28). Headhunting är precis som det 
låter, att företaget, eller inhyrda konsulter jagar fram en eller flera lämpliga kandidater. Dessa 
personer ”jagas” via det kontaktnät som rekryteraren besitter. Dessa tillvägagångssätt går 
givetvis även att kombinera för att bredda sökalternativen. 
 
Fördelen med annonsering är enligt Zackrisson (2006, s 26-27) att den riktar sig åt en stor 
potentiell målgrupp och innebär att rekryteraren kan nå ut till en större skara än endast genom 
nätverk som används vid headhunting. Fördelarna med headhunting kommer dock författaren 
fram till är fler. Nackdelen med annonsering beskriver författaren vara att många lämpliga 
kandidater kanske inte söker då de trivs mer eller mindre bra i sin nuvarande position och 
därmed inte överväger en förändring utan att först få en knuff av en rekryterare. En fördel 
med headhuntingen som Zackrisson (2006, s 29) beskriver är att den inte behöver begränsas 
till ett visst geografiskt område som till exempel en tidningsannons gör. Författaren menar 
också att en rekryterares tillgång är dess kontaktnätverk som består både av urval och 
referenspersoner.  

 3.1.2 Risken med rekryteringsföretag 
Det finns dock risker med att använda rekryteringsföretag. Enligt Faulconbridge et al (2009) 
skapar rekryteringsföretag egna nätverk som har en självuppfyllande inkludering. 
Rekryteringsföretagen fungerar som en form av gatekeepers som avgränsar talanger från icke-
talanger. Problematiken uppstår då att vem som definieras som talang är den som rekryterarna 
har valt att ta in i sitt nätverk. Författarna menar att det är rekryteringsföretagen som har 
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tolkningsrätten över vad som beskriver en talangfull kandidat. De personer som anses 
lämpliga av rekryterarna blir erbjudna högavlönade jobb och karriärmöjligheter vilket leder 
till att de oavsett faktiska kunskaper hamnat inom ramen för ”framgångsrik” (Faulconbridge 
et al, 2009). Denna märkning skapar enligt författarna en spiral där kandidaten blir erbjuden 
fler och fler jobb och rekryteringsbolaget får erkännande för att de valt ut honom eller henne. 

En kandidat behöver enligt Faulconbridge et al (2009) liknas vid vad rekryteringsföretaget 
kallar för en ”ideal-kandidat”. En person som inte passar under rekryteringsföretagets 
definition blir därför aldrig påtänkt för jobbmöjligheten. Författarna beskriver hur en person 
som ska innefattas i nätverket behöver ha en viss kultur och social norm som 
rekryteringsföretaget själv har bestämt som mest lämplig, en norm som inte nödvändigtvis 
motsvarar de normer som gäller på företaget de rekryterar åt. Faulconbridg et al (2009) menar 
att det finns en risk att rekryteringsföretag endast reproducerar stereotyper av vad som är 
lämpligt ledarskap istället för att hitta den mest passande kandidaten. Denna idealkandidat 
menar Dreher, Lee, och Clerkin (2009) ofta blir en vit man på grund av stereotyper och 
rekryteringsföretagets rädsla för eventuella konflikter och kontroversiella åsikter som kan 
framkomma vid val av en minoritetsgrupp eller kvinnor.  

Enligt Harmori (2010) är det även stor risk att headhunting-företag främst tittar på arbetstitel 
istället för faktiskt prestation, då detta är den del av kandidaten som är lättast att skåda. 
Harmori (2010) har i sin forskning funnit att rekryteringsföretag sällan flyttar kandidater 
mellan nivåer eller arbetsområden utan fokuserar främst på att flytta kandidater mellan olika 
branscher. Headhunters tittade enligt författaren inte så noga på kandidatens framtida 
utveckling utan främst att fylla en position med en person som redan bevisats sig klara 
arbetet.  

  
3.2 Viktiga faktorer vid en rekrytering 

Här kommer de olika faktorer som är viktiga att överväga vid en rekrytering att belysas. 
Områdena som behandlas är; karisma, branschkunskap, intern/extern rekrytering, 
företagskultur, interimistiskt och team-ledarskap.  

 3.2.1 Karisma 
En karismatisk ledare definierar Yukl (2010, s 266) som en person som kan via sin vision leda 
andra. Ledare som skapar förtroende från medarbetare och är en person som uppfattas ha ett 
starkt självförtroende anses ofta ha en hög karisma (Yukl, 2010, s 272). Författaren menar att 
när dessa personer lägger fram ett förändringsförslag är det mer troligt att få önskad effekt 
eftersom medarbetare kommer att åta sig uppdraget i större utsträckning. Detta kan alltså leda 
till att karisma blir en sorts självuppfyllande profetia och ledarskapet kommer fungera 
eftersom att de anställda tror att det kommer att fungera. En karismatisk ledare får större 
förtroende ifall han eller hon gör egna uppoffringar och tar personliga risker (Yukl, 2010, s 
280). Yukl (2020, s 280) menar även att en karismatisk ledare borde använda ovanliga och 
okonventionella metoder, detta för att skapa förtroende att ledaren är speciell och extraordinär. 
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Att ha karisma förenklar ledarskapet då ledaren har lättare att införa och driva förändringar då 
han eller hon erhåller högre förtroende från medarbetare (Yukl, 2010, s 290). Men Landrum, 
Howell och Paris (2000) diskuterar även att en ledare med stark karisma men med sämre 
förändringsidéer kan få ett företag på fall genom att hans eller hennes starka karisma får 
resterande personal att inte heller ifrågasätta sämre förslag som ledaren lägger fram. Karisma 
kan också likna ett attribut då det är knutet till ens personlighet. Det är också något som är 
möjligt att påverka och påvisa utan att ha karisma i samtliga sammanhang, därför räknas 
karisma i denna uppsats som en faktor och inte en attribut. 

 3.2.2 Branschkunskap 
I en studie av Souza och Zajas (1995) fann de att företag oftast ansåg att branschkunskaper är 
viktigare än ledaregenskaper. Personens förmåga att leda folk uppfattades i studien alltså vara 
mindre viktig än att förstå branschen. Detta motsätter sig dock författarna som anser att det är 
viktigare att se på kandidatens ledaregenskaper. Souza och Zajas (1995) menar att 
branschkunskaper inte kommer till direkt nytta för ledaren själv, då ledaren sällan genomför 
den typen av arbetsuppgifter som är direkt relaterade till branschen. Författarna belyser att 
viss branschkunskap dock är viktigt för det skapar lydnad, respekt och förtroende från 
underordnade (Souza & Zajas, 1995). 

 3.2.3 Behovet av intern eller extern rekrytering 
Souza och Zajas (1995) menar på att det är viktigt att företag främst rekryterar internt. Detta 
eftersom det bibehåller företagets kultur och underlättar informationsflöden. 
Informationsflödet syftar till den tysta kunskap kandidaten samlat på sig av flera års 
erfarenhet med företaget. Bayo-Moriones och Orting-Angél (2006) tar upp en annan fördelar 
med intern rekrytering: Anställda gör bättre ifrån sig i hopp om att få en befordran. Det kan 
därför uppröra personalen ifall det sker en extern rekrytering då detta tar ifrån den befintliga 
arbetsstyrkan möjligheterna hos att klättra och göra karriär (Preteorius & Holtzhauzen, 2008). 
Enligt Souza och Zajas (1995) skapar en planerad intern rekrytering stabilitet inom företag.  
 
De tillfällen när extern rekrytering är önskvärd är främst när den rätta personen inte finns 
inom företaget (Souza & Zajas, 1995). Ett annat tillfälle för extern rekrytering anser 
författarna vara när företaget behöver ta en ny vändning. Just eftersom en intern kandidat 
sitter på så mycket information och kunskap om företaget kan denna också vara ett hinder för 
ett objektivt synsätt. En extern ledare kan komma in och driva en ny vision vilket den 
befintliga personalen skulle få svårt att göra. Bayo-Moriones och Orting-Angél (2006) 
antyder dock att frågan om intern och extern rekrytering rotar sig djupt i företagskulturen, då 
den hänger hårt samman med företagets andra medel att sporra och bevaka sina anställda. Ett 
företag som har god kontroll och lätt att entusiasmera sina anställda har ett mindre ”behov” av 
att genomföra intern rekrytering samtidigt som en intern rekrytering också kräver att 
ledningen har en god uppfattning och kontroll över individernas olika engagemang och 
resultat för att kunna befordra ”rätt” anställd. Även att befodra fel kandidat internt kan skapa 
negativ syn från övriga anställda. Den moraliska implikationen mellan intern och extern 
rekrytering menar Bayo-Moriones och Orting-Angel (2006) är att den interna rekryteringen 
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inspirerar och motiverar resterande anställda att jobba vidare för det visas möjligheten att 
befordras inom företaget. Författarna menar att även om det slutliga kandidaten rekryteras 
externt kan det vara viktigt att i processen inkludera de interna som är tänkbara för att höja 
moralen, det visar att engagemang och stor entusiasm från medarbetare åtminstone tagits i 
beaktning. Oneyborne (1995) beskriver intern rekrytering som ett mer säkert kort till 
rekrytering än extern då organisationen redan fått se personens arbete och kunnat bilda sig en 
uppfattning om han eller hon är lämplig för företaget/arbetsuppgifterna. Trots de många 
fördelarna med intern rekrytering är det svårt för organisationer att genomföra en sådan. Detta 
beror enligt Gaffney (2005) på den komplexitet som finns inom intern rekrytering. För att den 
ska vara möjlig behöver organisationen ha gjort en successionsplanering, det vill säga att 
minst en av lämpliga kandidater har blivit utvärderade och utvecklade för att passa att axla 
ledarrollen när förfrågan kommer (Gaffney, 2005). 

 3.2.4 ”Rätt” företagskultur 
Att kunna förstå och hitta bästa strategin för att förändra i en organisation i kris är enligt 
Preteorius och Holtzhauzen (2008) grundläggande. Men enligt författarna behöver ledaren 
även kunna implementera och påverka kulturen i organisationen för att denna ska kunna motta 
den nya strategin. Individer inom en organisationskultur delar antaganden, världsuppfattning 
och deras plats i den uppfattade världen (Yukl, 2010 s 303). Om där inte finns en gemensam 
kultur finns enligt författaren stor risk att misslyckas med implementeringen och då spelar det 
liten roll hur bra strategin för förändring ursprungligen var. Men precis som tidigare författare 
diskuterar ovan kan den företagskultur som finns på företaget vara ”fel” och en person som 
ska rekryteras till ledare kanske ska ha en annan kultur just för att kunna förändra företagets 
organisationskultur.  
 
Sekiguchi (2007) diskuterar i sin artikel hur situationsanpassade teorier vid rekrytering av 
personal utöver situationsanpassningen även måste titta till person-organisation (PO) och 
person-jobb (PJ) perspektivens inflytande över processen. PO är hur pass väl kandidaten 
matchar med organisationen och dess företagskultur medan PJ berör hur pass väl kandidatens 
kunskaper och förmågor matchar arbetsuppgifterna (Sekiguchi 2007). Författaren menar att 
alla tre (situationsanpassat, PO och PJ) har betydelse för valet av kandidat. Inget av de tre 
synsätten kan bli helt åsidosatta även om författaren kommer fram till att de är olika viktiga 
beroende på tillfället. Trots denna restriktion kommer författaren fram till att det i flesta fall är 
viktigare med att den anställde har de kunskaper och förmågor som matchar med 
arbetsuppgifterna (branschkunskap och lämpliga attribut; PJ) än att den matchar med 
organisationen (företagskulturen; PO). 
 
En stor förändring i en organisation kräver ofta enligt Yukl (2010, s 303) en förändring i 
organisationskulturen. Genom att förändra kulturen högt uppe i organisationen menar 
författaren att det är lättare att påverka resterande av organisationens kultur. Kulturen på ett 
företag kan enligt Yukl (2010, s 307) förändras men att det är svårare desto större och äldre 
företaget är, och givetvis på hur stark kultur det besitter. En ny ledare som tillsätts på ett större 
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företag med stark, gammal kultur har enligt författaren väldigt liten möjlighet till påverkan 
och ledaren är mer trolig att formas efter företagskulturen än tvärt om. Trots en kris är det 
enligt Yukl (2010, s 307) väldigt svårt för en ledare att kunna komma in och göra en 
förändring på kulturnivå. 

 3.2.5 Interimistiskt ledarskap 
Interimistiskt ledarskap beskrivs av Robeson (2008) som tillfälliga ledaruppdrag där företag 
hyr in en specifik tjänst. Jenkins och Johnsey (2009) menar på att denna sorts ledarskap passar 
utmärkt när en ny ledare behövs omedelbart, nackdelen är dock att det kan vara väldigt 
kostsamt och inte nödvändigtvis den bästa lösningen för situationen. Smid, Eelsco van Hout 
och Burger (2006) menar att interimistiskt ledarskap bör användas när företaget vill uppnå 
någon form av mer eller mindre drastiskt förändring. Robeson (2008) pekar på vikten av att 
den tillfälliga ledaren har en exakt målbild av vad han eller hon ska uppnå för att kunna göra 
ett bra jobb. Robeson (2008) som jobbat med interimistisk rekrytering beskriver vikten av 
tidigare lyckade erfarenheter hos kandidaten, framför specifika förmågor eller kunskaper 
intagna på andra sätt. Kundföretag letar efter en ledare som redan gjort något snarlikt på ett 
liknande företag, för att kunna styra upp företaget under den kortare period som erbjuds 
(Robeson 2008). Den interimistiska ledarens framgång beror enligt Smid et al (2006) till stor 
del på ledningen och den information, frihet och stöd denna ger den tillfälliga ledaren under 
hans eller hennes arbetstid. 

 3.2.6 Behovet av ett teamledarskap 
Preteorius och Holtzhauzen (2008) menar att den bästa möjligheten att framgångsrikt 
genomföra en turnaround är genom att tillsätta en ny ledare. Dock är det enligt författarna 
svårt att hitta en perfekt kandidat då denna person behöver ha så många olika attribut 
samtidigt. Den näst-bästa lösningen blir enligt Preteorius och Holtzhauzen (2008) att införa 
ett ”team-ledarskap” där personerna kompletterar varandra för att skapa ett fulländat 
ledarskap istället för en fulländad ledare. Dock betonar författarna att denna form av 
ledarskap är mer kostsamt, vilket bidrar både till högre kostnader men också att ledarskapet 
vid knappa resurser kan tappa legitimitet. 
 
Det finns olika former av team-ledarskap. Watkins (2009) använder teamet som hjälpfunktion 
för ledaren att förändra sig, eller bete sig som en ledare med de egenskaper personen ifråga 
egentligen inte har. Så enligt Watkins (2009) behöver en ledare aldrig besitta egenskaperna så 
länge ledaren har ett stöttande team. Båda dessa synsätten menar att team-ledarskap fungerar 
som det näst-bästa alternativet men inte borde vara det primära målet vid en rekrytering. 

Wing (2005) anser dock att det aldrig går att hitta den”ultimata ledaren” som passar alla 
situationer utan bästa sättet att leda företag är genom stödjande team. Dessa team bör bestå av 
så hög kompetens som det går att få (Wing, 2005). Dock anser författaren att det är svårt för 
en ledare att anställa bra kompletterande team. Lösningen via teamledarskap kan leda till 
status och revirproblem då detta innebär att ledarens underordnade inom teamet är bättre än 
själv ledaren på vissa uppgifter och kommer då behöva ta över vissa delar. Dessa tillfälliga 
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”övertagningar” kräver att ledaren godkänner, accepterar och även välkomnar detta för att det 
ska blir en lyckad process (Wing, 2005). Wing (2005) konstaterar att det dels är svårt att 
kunna anställa teammedlemmar som är bättre än en själv samt att det är svårt att ta förslag och 
lärdom från dessa personer. Wing (2005) tar även upp att det krävs mycket för att få teamet att 
fungera optimalt. Dels gäller det att samtliga team-medlemmar är av hög kompetens inom 
sina områden men även att man litar och lyssnar på varandra fast man är av olika åsikter. För 
att kunna göra detta optimalt krävs det enligt Wing att samtliga medlemmar har högt 
självförtroende och inte har någon personlig agenda med egen vinning. Det är även enligt 
författaren viktigt att delegera ansvar och ge resurser för att deltagarna i det kompletterande 
teamet ska kunna använda sig av sina färdigheter maximalt för företaget.  

Ett stödjande team kan enligt Landrym, Howell och Paris (2000) höja ledarens förmågor. Ett 
team kan också generera problemlösningar vilket enligt författarna påvisar vara en viktig 
faktor för turnaroundfasen. Författarna ger fyra förslag för vad de anser vara troliga fördelar 
med ett team-ledarskap. Första är att en strategisk förändring kommer att bevaras längre ifall 
de är genomförda av ett team istället för karismatiska ledare. Andra fördelen är att det är 
lättare för ett team att genomföra förändring i företagskulturer där  karismatiska ledare inte 
blir lika gott mottagna. Tredje fördelen är att team är bättre lämpade än de som är längre ner i 
hierarkin att se igenom ledarens karisma och slå larm ifall besluten denna fattar inte är för 
företagets bästa. Fjärde och sista fördelen med team ledarskap menar Landrym et al (2000) är 
att effektivt ledarskap kan förhöja karisman hos ledaren. 

  
3.3 Situationsanpassat ledarskap 

Under denna del kommer först situationsanpassat ledarskap i anknytning till det nya 
ledarskapet diskuteras följt av en beskrivning av turnaround, turnaroundbaserat ledarskap 
och problematiken med att leda en organisation i förändring. 

 3.3.1 Behov av att situationsanpassa sitt ledarskap 
Preteorius och Holtzhauzen (2008) resonerar att den ledare som fanns på topp när krisen 
började borde sakna legitimitet att kunna ta företaget ut ur krisen eftersom det var han eller 
hon som satte organisationen i den. Dock lyfter även författarna resonemang kring att en 
ledare endast bör bytas ut i absolut kris. Dock finns det risk att befintlig ledare av prestige 
vägrar eller missar att se de problem som föreligger då personen eller hon blivit 
”hemmablind” (Preteorius & Holtzhauzen, 2008). Erve (2005) tittar på problemet ur ett 
företagsledningssynsätt och att när ett företag byter fas ska de även överväga alternativen att 
radikalt utbilda ledaren i en annan riktning eller skaffa en ny ledare. Detta på grund av den 
stora vikten av att ledaren passar till den nya situationen. 

Watkins (2009) menar att det är viktigt att kunna anpassa sin ledarskapsstil beroende på 
situationen och att olika typer av situationer kräver olika ledarroller. En god ledare har alltså 
enligt Watkins (2009), förmågan att förändra sig och att anpassa sig till vilken situation denne 
än möter. Watkins (2009) tar dock upp att det kan krävas hjälp utifrån att dels förstå behovet 
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men också för att kunna genomföra förändringen till en mer lämplig ledarskapsstil. Watkins 
(2009) belyser en möjlighet till förändringen med att omkringge/studera förebilder för de 
olika situationerna för att sen kunna efterlikna deras tänk och handling. Gigalo, Diamante & 
Urban (1998) kom i deras studie dock fram till att en ledare inte kan förändra sin ledarstil om 
det inte kommer ett hårt tryck utifrån. Detta beror dels på att ledaren har en inövad vana och 
har svårt att förändra sig men även på att en förändring enligt författarna inte blir trovärdig. 
Bolman och Deal (2005) diskuterar att det finns stor risk att medarbetarna uppfattar en ledare 
som försöker inta en roll och agera efter en annan egenskap just spelar en roll och inte blir 
trovärdig. 

En ny tillförordnat ledare, oavsett om den är tillsatt internt eller externt, får enligt Preteorius 
och Holtzhauzen (2008) legitimitetsproblem. För att bli en trovärdig ledare behöver den 
nytillsatta ledaren få legitimitet från aktieägare, leverantörer, banker, personal och 
fackföreningar. För att ledaren ska kunna genomföra en framgångsrik turnaround är dennas 
möjlighet att få legitimitet från dessa grupper avgörande (Preteorius & Holtzhauzen, 2008). 
 
Precis som nämnts i introduktioen finns det ett antal olika utmärkande situationer som ett 
företag kan befinna sig. De situationer som omnämns av Watkins (2009) är entreprenörsfasen, 
tillväxtfasen, uppriktningsfasen, turnaroundfasen och bibehållningsfasen. Utav de olika 
faserna är turnaround-fasen den mest utmärkande fasen och är den situation där ledaren 
behöver uppvisa störst kontraster i sina attribut jämfört med övriga fyra faserna (Watkins, 
2009).  

 3.3.2 Turnaround 
Pretorius (2008) definierar en turnaround som när ett företag lyckats vända en hotfull 
nedgående trend till en acceptabel nivå för aktieägarna. Själva vändningen på en turnaround 
ska enligt Preteorius och Holtzhauzen (2008) ske genom omorientering av positionering, 
strategi, struktur, kontrollsystem eller maktfördelning. Att behöva genomföra en turnaround 
på en organisation är enligt Preteorius och Holtzhauzenett (2008) ett återkommande fenomen 
för ett flertal företag. Watkins (2009) vidare definierar ett turnaroundföretag som ett företag 
där det hos samtliga medarbetare finns vetskap om att företaget har gått dåligt och att 
nedskärningar inte kommer som en överraskning utan ett nödvändigt ont för överlevnad. 
Vissa turnaround menar författarna är mer aggressiva och smärtsam än andra. Det går inte att 
definiera en turnaround förrän efter den redan genomförts eftersom själva vändningen är en 
del av definationen (Pretorius, 2008). Francis och Desais (2005) definierar istället en 
turnaroundsituation som när ett företag har möjlighet att genomföra en förändring och vända 
en tydligt nedgående trend till ett positivt resultat. Det som skiljer dessa definitioner åt är att 
Francis och Desais (2005) begrepp innebär att vändningen antingen kommer vara en lyckad 
turnaround eller en misslyckad turnaround. Medan Pretorius (2008) definition endast 
inkluderar de framgångsrika. 
 
Francis och Desais (2005) har avbildat ett företags upp och nedgångsfas kring en 
turnaroundsituation i ett diagram. Detta diagram möjliggör för läsaren att dels se 
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ingångsvärden för att få definieras som en turnaround och dels vilka olika resultat den kan ha 
(se illustration 1 nedan) 

 

Företaget måste ursprungligen ha visat vinst i minst två år före den nedgående trenden. Detta 
för att särskilja turnaroundföretag från företag som varit en tillfällig fluga (Francis &Desais, 
2005). Företaget ska även enligt författarna ha legat under investerarnas önskemål om 
avkastning på eget kapital i minst tre år och ha att minst ett år med negativ nettoinkomst. Vid 
tidpunkt 2 är företag i sitt turnaround-utgångsläge där det är i behov av en vändning. De två 
olika linjerna som kommer från denna punkt representerar en framgångsrik och en misslyckad 
turnaround. Ett företag som totalt på sex år inte lyckats vända företagets situation från 
tidpunkts två utgångsläge benämns vidare av författarna som misslyckade turnarounds. Att 
misslyckas med turnaroundensomstrukturering beror enligt Preteorius och Holtzhauzen 
(2008) oftast på att ledaren inte fullständigt hittade roten till problemet. Francis och Desais 
(2005) definierar framgångsrika turnarounds som företag som totalt på tre år från negativa 
nettoinkomsten lyckats vända till att komma inte endast över nettoinkomstgränsen utan även 
infria kravet på avkastning från eget kapital.  
 
Själva turnaroundtillfället anses enligt Preteorius och Holtzhauzen (2008) vara när en ny 
ledare eller ledarstruktur tillsätts. Detta ”tillfälle” menar författarna är startpunkten för 
förändringen i en turnaround. 

 

 Illustration 1: Turnaround-situation 
 Källa: modifierad från Francis och Desais, 2005 
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 3.4 Attribut för ett turnaroundanpassat ledarskap 
I den studie Conor O'Kane genomfört 2006 har han kommit fram till att vid en turnaroundfas 
är ledarens förmågor och egenskaper de viktigaste för företagets framgång. Andra orsaker kan 
bero på marknaden eller företaget i övrigt men enligt O'Kane (2006) är turnarounden den 
situation där ”gott” ledarskap är den mest kritiska faktorn. Minst viktigt av de undersökta 
faktorerna från hans studie var ledarens förmåga att se möjligheter, detta hade endast haft 
betydelse för 10% av företagen. Den faktor som var minst viktig efter det var nytt ägande 
(25%), sen interaktion från externt håll (30%) och näst viktigast med en chef som ser behovet 
(35%). Den största faktorn som hade inverkan enligt O'Kane (2006) var nytillsatt ledare vilket 
55% av de tillfrågade hade ansett vara en av de bidragande faktorerna till att det gick att 
möjliggöra en turnaround.  
 
Abebe (2009) kunde i sin studie konstatera att desto nyare en ledare är på sitt jobb, desto 
framgångsrikare blir vändningen för turnaroundföretaget. Författaren förespråkar av denna 
anledning ett nytt ledarskap så fort företagsledningen kunnat detektera att företag befinner sig 
en turnaroundsituation. 
 
Abebe (2009) har även i sin studie kommit fram till att ledarens bakgrund är mycket viktigt 
för dennes möjlighet till att kunna vända ett företag. Ifall ledaren har en försäljningsrelaterad 
bakgrund så är framgången sannolikt större än ifall personen har en bakgrund som är mer 
övergripande intern. Det vill säga att om ledaren tidigare har jobbat mot kunder, försäljning 
och har den externa synen så har kandidaten större sannolikhet att lyckas med en turnaround 
än ifall den har jobbat på företagets mer interna delar, t.ex. jobbat med att höja produktionen 
eller inre effektivitet. Langabeer (2008) förklarar detta med att inåt inriktade organisationer 
fokuserar på problemen istället för att finna lösningar. 
 
Harker och Sharma (1999) betonar även de vikten av gott ledarskap för en turnaround och 
menar att en ledare som saknar de attributen som behövs för att styra upp ett företag ur en 
turnaroundsituationen istället kommer att försätta företaget i en definitiv kris. Enligt 
Preteorius och Holtzhauzen (2008) utnämns den nya ledaren för att ta sig ur en turnaroundfas 
oftast av själva ledningen. Det kan dock vara svårt enligt författarna att förlita sig på 
ledningen då de kan sakna kompetens och kunskap eller helt enkelt inte förstå vilka behov 
företaget faktiskt har. Det är egentligen omöjligt att veta säkert om kandidaten som blivit vald 
var den rätta förrän en bit efter tillsättningen (Preteorius & Holtzhauzen, 2008). Enligt 
författarna finns det också troligen många olika åsikter från de olika inblandade parterna om 
vilka egenskaper som är viktiga hos kandidaten. 

Gottfredson, Schaubert och Hirzel (2008) definierar en möjlig turnaroundkandidat, som en 
transformator. En person som kan transformera den nedåtgående trenden till ett vinstgivande 
företag. Författarna framhåller givetvis vikten av att göra en god affärsplan för att genomföra 
förändring men kommer även fram till att det är viktigt att kunna kommunicera denna till 
organisationens alla delar.  
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Harker och Sharma (2000) har gjort en empirisk studie på företag och dess ledare i 
turnaroundsituationer, för att se hur ledarens attribut har kunnat påverka situationen. Även om 
rätt strategi, rätt verktyg används så har Harker och Sharma (2000) kunnat konstatera att dessa 
i sig inte nödvändigtvis ger en framgång. Författarna har istället funnit att ledarens personliga 
attribut är en av de viktigaste faktorerna för framgång för ett turnaround-företag. Genom sin 
forskning på framgångsrika turnaroundsituationer har Harker och Sharma (2000) kunnat 
komma fram till vad de anser vara de tre viktiga faktorer för en framgångsrik ledare: 

• Driftig 

• Disciplinerad 

• Lyhörd 

Driftig är viktigt enligt författarna eftersom det sätter in energi i företaget och är förenat med 
handlingskraft. Disciplinerad för att följa upp, kontrollera och mäta alla parametrar. Ledaren 
ska även vara lyhörd för att kunna förstå situationen samt höra och se sina medarbetare. 
Harket och Sharma (2000) betonar även vikten av att våga prova olika lösningar och att den 
behöver ha en viss mängd mod för att våga prova sina idéer och lösningar.   

Enligt Landrym et al (2000) är karisma den viktigaste förmågan vid en turnaround. Detta för 
att den karismatiska ledaren enligt författarna kan förmedla den nya visionen och styra 
energin som finns inom företaget i rätt riktning, vilket enligt författarna är högst väsentligt vid 
just en turnaroundsituation. Likt detta diskuterar även O'Kane (2006) som anser att en ledares 
viktigaste attribut i en turnaroundsituation är att han eller hon har ett visionsbaserat ledarskap. 
Detta liknas i hans rapport ofta som karisma genom att det handlar om att kunna entusiasmera 
och övertyga medarbetare. O'Kane menar också att en ledare inte får vara tyrannisk utan 
lyhörd och förstående för sina medarbetare. 

 3.4.1 Leda en organisation i förändring 
En förändring är lättare att driva igenom ifall ledaren förstår medarbetares vilja att samarbeta 
eller motarbeta förändringen (Yukl, 2010, s 297). Desto mer en ledare kan influensera sina 
medarbetare, desto troligare är det att en förändring kommer att accepteras. Det finns två 
starka anledningar att följa ledarens förändring (Yukl, 2010, s 297); antingen att medarbetare 
har förtroende och ser upp till ledaren eller att ledaren kan hota med bestraffning ifall 
förändringen inte genomförs. Förändringen är enligt författaren mer trolig att bli framgångsrik 
ifall medarbetaren känner sig entusiasmerad till förändringen och inte tvingad till den. Yukl 
(2010, s 297) anser att det finns 9 orsaker till varför medarbetare kan vara motvilliga till 
förändring; brist på förtroende, ej ser nödvändigheten till förändring, tror ej förändringen är 
genomförbar, personlig ekonomisk förlust, höga omställningskostnader, rädsla över personligt 
misslyckande, förlust av status och makt, hotar värderingar och förtroenden samt att 
medarbetare kan vara motvilliga till att någon annan har rätt till inflytande över deras 
arbetssituation (2010, s 297-298). Motstånd är enligt Yukl inte ett resultat av ignorans eller 
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bristande flexibilitet utan ett naturligt beteende (2010, s 298). För att minska motståndet är det 
viktigt enligt författaren att ledaren diskuterar före och under förändringen med de personer 
som berörs, dels för att influera dem men också för att få tydliga indikationer på vad det är 
som behöver förändras.  
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 4. Teoridiskussion 
Under denna del kommer teorin först att diskuteras för att sen sammanfattas i de punkter som 
uppfattats mest relevanta för en rekrytering i en turnaround. 

Turnaroundsituationen är den företagssituation där ledaren behöver besitta de mest 
utmärkande och avvikande typ av ledarskap jämfört med övriga företagssituationer (Francis 
&Desais, 2005; Watkins, 2009). Det är även den situation där ledarskapet uppfattas vara av 
störst vikt (O’Kane, 2006). Den befintliga ledaren (den som satte företaget i kris) borde ha 
starka legitimitetsproblem (Preteorius & Holtzhauzen, 2008). Dock beskriver författarna att 
ledaren endast borde bytas ut när företaget är i absolut kris, vilket överensstämmer med 
definitionen av en turnaround. Det är även viktigt att byta ledare med hänsyn till Abebes 
(2009) forskning som visat att desto nyare ledare är desto större sannolikhet att turnarounden 
blir framgångsrik. Dock är det viktigt att överväga vid en nyrekrytering att en kandidat som 
saknar de viktiga attribut som företagssituationen behöver kan försätta företaget i en definitiv 
kris (Harkerv& Sharma, 1999).  

Det är svårt för företag att helt kunna bedöma vilken situation de befinner sig i (Watkins, 
2008). Men ifall den stämmer överens med Preteorius (2008) definition är det ganska 
uppenbart att företaget inte endast är i kris utan dessutom i en turnaroundsituation. Före 
företaget gör en kandidatprofil är det viktigt att de genomför en behovsanalys över vilka 
arbetsuppgifter och förmågor den nya ledaren behöver för organisationen (Souzas & Zajas, 
1995). Det är sen möjligt att antingen använda interna resurser eller att hyra in professionell 
hjälp med att söka efter denna kandidat. Fördelarna med att behålla det på företaget är att det 
innebär en större kontroll och lägre kostnader men det är svårt för ett företag att själva 
tillhandahålla den kompetens och tid som det krävs att genomföra en ledarsökning (Shulman 
& Chiang, 2007). Ifall rekryteringen sker internt kan det finnas en risk att personerna 
involverade i processen kan ha en egen agenda för valet (Shulman & Chiang, 2007). 
Rekryteringsföretag har dessutom troligen ett bredare kontaktnät (Zackrisson, 2006). För de 
företag som inte har möjlighet att avsätta den tid som krävs eller saknar resurser och de 
kontaktnät som behövs är det helt klart fördelaktigt med att använda ett rekryteringsföretag 
(Souzas & Zajas, 1995).  

Att använda rekryteringsföretag är dock inte heller helt oproblematiskt. Dessa tenderar att 
främst gynna förflyttning mellan branscher och inte mellan arbetsmoment eller nivå (Harmori, 
2010). Finns även en risk att rekryteringsföretagen främst tittat på arbetstitel istället för 
faktiskt prestation (Harmori, 2010). Rekryteringsföretag kan även fungerar som gatekeepers 
som utestänger personer som kanske är mer lämpliga för den specifika situationen 
(Faulconbridge et al, 2009).  Rekryteringsbolag kan ha en stereotyp över vilka kandidater som 
är tänkbara vilket ger fördelar åt ”vita män”-kandidater (Dreher et al, 2009). 

Vid en rekrytering är det enligt Politt (2005) viktigt att ta reda på samtliga attribut hos 
kandidaten för att göra en korrekt bedömning. Även om kandidaten anställs internt är det 
viktigt att denna person också genomgår samtliga tester då det är svårt att fullständigt kunna 
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bedöma kandidatens historik då den kan ha påverkats av andra medarbetare eller en gynnsam 
situation (Politt, 2005).  

En karismatisk ledare har möjlighet att förändra och påverka människor i större utsträckning 
än icke karismatiska ledare (Yukl, 2010). Dock finns det även risk att dessa kan fatta dåliga 
beslut som inte ifrågasätts på grund av sin starka personlighet (Yukl, 2010). Runtom en 
karismatisk ledare är det viktigt att resterande personal vågar ifrågasätta och komma med 
egna förslag (Landrym et al, 2000), men kanske är det ännu viktigare i just en turnaround att 
ledaren har en stark förmåga att inge hopp och förtroende till övriga medarbetare.  

Branschkunskap anses viktigt av medarbetare på tillfrågade företag (Souzas & Zajas, 1995), 
även om behovet i sig att kunna branschen inte är viktigt kan uppfattningen om behovet skapa 
legitimitetsproblem för den ledare som saknar branschkunskap. Men i en jämförelse mellan 
branschkunskap och turnarounderfarenhet väger kunskaper kring en turnaround tyngre 
(Robeson, 2008). Det är också viktigt att titta på övriga tidigare erfarenheter hos en kandidat 
vid rekrytering. Det är till exempel viktigare att personen har en extern syn på företaget att 
den ser kunder och marknaden istället för att ha ett förflutet med mer interna arbetsuppgifter 
(Abebe, 2009). 

Det finns klara fördelar med att rekrytera internt, det höjer moralen hos anställda (Bayo-
Moriones & Orting-Angél, 2006), behåller företagskulturen (Souzas & Zajas, 1995) och ger 
möjlighet att se personen jobba före anställning (Oneyborne, 1995). Dock Menar Gaffney 
(2005) att ifall företaget ska kunna få nytta av interna rekryterings fördelar krävs det att det 
har funnits en successionsplanering som förberett en eller flera kandidater för jobbet.  

Fördelarna med externa är att företaget kan fritt leta bland flera kandidater med olika 
erfarenheter för att hitta den mest lämpliga kandidaten. Extern rekrytering kan även vara bra 
av den anledningen att personen inte har samma kultur som företaget besitter utan kanske ger 
företaget den mycket nödvändiga förändringen den behöver i en turnaroundsituation. 
Företagskulturen på företaget behöver inte nödvändigtvis vara bra men är något kandidaten 
måste förhålla sig till. Företagskulturen anses även vara av mindre vikt än branschkunskap 
(Sekuguchi, 2007). Branschkunskap är som ovan nämnts också mindre viktigt än kompetens 
om just turnaround. Dock betonar Yukl (2010) att kulturer kan skilja sig väldigt mycket åt från 
företag till företag och att gå in och förändra en gammal stark kultur är betydligt svårare än att 
förändra en ny. En ny ledare som går in i ett företag med väldigt stark kultur möter därför 
troligen starkare motstånd och behöver ha mer karisma och branschkunskap än vid övriga 
situationer för att skapa lydnad och förtroende. 

Interimistiskt ledarskap kan vara väldigt effektivt för en turnaroundsituation då företaget på så 
vis kan anställda en kandidat som är direkt anpassad för just turnaround med goda 
erfarenhetsmeriter (Jenkins & Johnsey, 2009). Dock innebär detta kostnader och löser inte 
problemet med ledarskap, då företaget snart kommer vara i behov av ledare igen. Men precis 
Watkins (2008) argumenterar behövs andra egenskaper av ledaren efter att vändningen är 
genomförd, och därför kanske den ledare som har vänt företaget inte är lämplig att stanna 
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kvar efteråt. Gigalo et al (1998) konstaterar dock att det är svårt att förändra sitt beteende om 
det inte finns ett hårt tryck utifrån. Om ledaren har lyckats vända företaget kan det bli svårare 
att ifrågasätta hans eller hennes roll att fortsätta trots att situationen har förändrats. Trots att 
det för företag är mest fördelaktigt med en kandidat som besitter samtliga egenskaper kan det 
vid avsaknad av denna kandidat finns möjligheten att leta efter ett kompletterande team 
(Preteorius & Holtzhauzen, 2008). För att detta team ska fungera krävs det dock mycket 
tydliga ansvarsfördelningar och struktureringar (Wing, 2005). Att sätta in människor som inte 
är vana i en sådan situation i just en turnaroundföretag kan vara väldigt riskabelt då även små 
misstag och glapp kan få ödestigande konsekvenser. Team-ledarskap stoppar dock risken för 
att en för starkt karismatisk ledare inte blir ifrågasatt trots felaktigheter (Landrym et al, 2000). 
Teamledarskap blir sammanfattningsvis dock ett väldigt riskabelt moment. Det är viktigt att 
personerna inom teamet är helt samspelta och att där inte finns några glapp. Eftersom en 
turnaround är väldigt känslig för misstag blir summeringen av teorin att den inte är särskilt 
lämplig.  

  
4.1. Viktiga attribut och faktorer 

De attribut som är extra viktiga vid en turnaroundsituation är driftig, disciplinerad och lyhörd 
(Harker& Sharma, 2000), till detta kan även faktorn stark karisma vara åtråvärt då ledaren 
behöver ha möjlighet att övertyga de anställda om förändringen (Landrym et al, 2000; 
O’Kane, 2006). Karisman kan i viss mån ersätta branschkunskap som förtroendehöjare. 
Extern rekrytering rekommenderas precis som möjligheterna för interimistiskt ledande medan 
teamledarskap innebär för många risker för just en turnaroundsituation. 
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 5. EMPIRI 
Denna del är tänkt att undersöka hur företag i praktiken jobbar med rekrytering. Den är 
uppbyggd så att först kommer en kort genomgång av de valda företagen, sen de genomförda 
intervjuerna, följt av summering i form av in intervjutabell. 

 5.1 Intervjuföretag 

 5.1.1 Företag A 
A jobbar inte enbart med själva rekryteringsfasen utan hjälper även företaget att definiera det 
exakta behovet som det har. Från detta skapar de en profil för den idealiska kandidaten. Sedan 
startar efterforskningen efter lämpliga kandidater som senare testas. A erbjuder uppföljning 
och garanti till samtliga sina kunder. Deras rekryteringsprocess tar normalt mellan 2-4 
månader. Intervjuperson A har jobbat med chefsrekrytering i 12 år. Före arbetet som 
chefsrekryterare har hon haft flertalet egna chefsjobb. 

 5.1.2 Företag B 
B har funnits i Sverige i 12 år men är ett världsomspännande företag. B jobbar främst med 
rekrytering via internet. Anlitande företag kan antingen själva söka via Bs register eller att 
rekryteringsföretaget plockar fram lämpliga kandidater. För chefsrekrytering är det 
sistnämnda mer vanligt enligt respondenten. De erbjuder service och uppföljning efter 
anställningen. Bs rekryterare har jobbat inom bemanning i 9 år och jobbat med ett flertal 
chefsrekryteringar. 

 5.1.3 Företag C 
C startades för 13 år sedan och har verksamhet i mellansverige. Cs arbetssätt är att först jobba 
fram en målplan och vision tillsammans med kundföretagets nyckelpersoner för att sen 
gemensamt ta fram en kravprofil för kandidaten. I nästa steg får de valda kandidaterna 
genomgå olika former av tester och referensundersökning. C presenterar slutkandidaterna för 
företaget samt erbjuder uppföljning. Intervjupersonen för C har jobbat med chefsrekrytering i 
13 år. 

 5.1.4 Företag D 
D ingår i en större kedja som tillsammans erbjuder ett heltäckande område för HR-frågor. D 
är den del av kedjan som jobbar med chefsrekrytering. Ds rekryterare har jobbat med 
chefsrekrytering i 5 år och var även med och startade upp ett syster-chefsrekryteringsföretag. 
Nu är han utöver chefsrekryterare även VD för företag D. 
 

  

  
�  
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 5.2 Intervjuer 
Här kommer respondenternas intervjusvar att presenteras. 

 5.2.1 Företag As rekryterare 
För en generell ledarroll är det viktigt att vara resultatorienterad, socialt självsäker, vara ett 
föredöme, ge medarbetare utvecklingsmöjligheter, effektiv kommunikation, systematiskt 
tillvägagångssätt, analysförmåga, initiativrik och ansvarsfull, visionär, öppen och ärlig. 
Erfarenhet är också viktigt för att vara en god ledare enligt rekryteraren. Erfarenhet visar både 
att någon annan har tidigare valt denna ledare men kan också visa på klara resultat från 
föregående framgångar. 
 
I en sökning efter en lämplig ledare finns två olika kategorier som A söker efter. Hårda och 
mjuka faktorer. De hårda faktorerna är personens bakgrund, såsom utbildning och erfarenhet. 
De mjuka faktorerna är de egenskaper som är sammanlänkade närmare personligheten. För 
caset som används i uppsatsen så konstaterar rekryteraren främst de tre egenskaperna: 
  

• Affärsutvecklingstänk – Att ha erfarenhet från affärsutveckling samt den energi och 
känsla för risktagande som detta innebär 

• ”Skinn på näsan” – genom långt chefskap fått upp en stark karaktär, som vågar styra 
och ställa 

• Handlingskraftig - Resultatorienterad 
 
På frågan om karisma var viktigt, svarade respondenten att karisma innefattar många element 
och de flesta av dessa var viktiga för samtliga situationer en ledare ställs inför. 
 
Branschkompetens är inte särskilt viktigt enligt rekryteraren, viktigare i så fall att personen 
passar in i företagskulturen. Och en bransch kan ha en viss kultur. Men närliggande branscher 
kan ha samma företagskultur fast de är i praktiken helt olika i sin produktion. Men på ett 
företag där företagskulturen inte är bra kan det vara mycket viktigt att ta en ledare som inte 
matchar, just för att förändra företagets kultur till det bättre. Caset kan vara just en sådan 
situation där företaget har fastnat och behöver något för att komma i rullning. 
 
För caset ansågs det vara mest användbart att ta in en extern person. Detta för att vara mer 
objektiv och saklig. Teamledarskap har inte rekryteraren använt sig av på företaget och ser 
främst juridiska problem i en sådan konstellation. 
 
För caset ansåg rekryteraren att en interimistisk lösning skulle vara tänkbar då situationen 
akut behöver nytt ledarskap. En interimistisk ledare kan gå in omedelbart och behöver inte 
oroa sig för att bli ogillad eftersom ledarskapet är på en kortare tid, ca 6 månader vilket kan 
vara den tid det tar att hitta en lämplig ny ledare för ett företag som utformats i caset. På 
övrigt ansåg A att det vore lämpligt att titta på en liknande situation som lösts effektivt för att 
kopiera den framgången genom att titta på den ledarens erfarenheter och förmågor. 
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 5.2.2 Företag Bs rekryterare 
Gott ledarskap anser rekryteraren vara beroende på tjänsten. Men kan göra tre generella drag 
som gäller de flesta tjänster: 
  

• Involvera sina anställda 
• Få individer att känna sig uppmärksammade 
• Vara ”ledare” och inte chef 

 
För caset ansåg respondenten att det viktigaste var att ha ett starkt fokus, följt av tydlighet, 
strukturerat arbetssätt, en coachande attityd och slutligen att vara objektiv. Karisma, ansåg 
respondenten är att kunna vara ledare istället för chef. Branschkompetens ansågs lite eller 
”inget” viktigt.  
 
I frågan om intern eller extern rekrytering ansåg rekryteraren att även om objektivitet var en 
viktig faktor så skulle hon främst leta internt efter en lämplig ledare. 
 
Företagskulturen ansågs inte vara en viktig faktor för att ledaren skulle kunna göra ett gott 
arbete. Teamledarskap ansåg respondenten användes mycket sällan. Eftersom det är svårt att 
få förtroende för ett krisföretag med flera olika ledare, kan detta vara extra onödigt i en 
turnaroundsituation. Respondenten ansåg att interimistiskt ledarskap kunde vara fördelaktigt 
för situationen då denna kan vara objektiv och oberoende. 

 5.2.3 Företag Cs rekryterare 
Respondenten ansåg precis som övriga intervjuade att det var svårt att generalisera gott 
ledarskap då det beror på tjänst och hur stor grupp som ska ledas. Men tydlighet är den 
främsta egenskapen samtliga ledare bör ha, följt av ett genuint intresse för människor och att 
ha en vilja att leda. 
 
För caset ansåg rekryteraren att personen behöver ha ett starkt kostnads/lönsamhets-fokus, 
vara tydlig och ha en stark och tydlig målbild. Även viktigt för en sådan situation är att 
ledaren kan entusiasmera och ha affärsutvecklingskunskap. Karisma ansågs vara ett väldigt 
brett och obrukbart ord. 
 
En viss branschkunskap behövs för att skapa trovärdighet för ledaren inom företaget. 
Respondenten ansåg att han främst skulle leta efter en lämplig ledare inom företaget, för att 
sen i andra fasen leta externt. ”Kan vara fördelaktigt med nytt blod i en sådan situation”. 
Teamledarskap såg inte rekryteraren hur det skulle kunna fungera för caset medan en 
interimistisk lösning ansågs möjlig, ”att ta in en städare”. Respondenten menade på att det 
finns mycket kunniga “rekonstruktionsledare” som endast tar företag igenom krisen. 

 5.2.4Företag Ds rekryterare 
Rekryteraren ansåg att det viktigaste generellt för en ledare var att den har begåvning, är 
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utåtriktad samt har självförtroende. Begåvningen, det viktigaste elementet, då intellekt 
möjliggör för kandidaten att klara flerotaliga situationer. Det näst viktigaste enligt 
respondenten var att personen var utåtriktad och kände sig bekväm i sociala situationer. Detta 
är också förknippat med hans tredje viktigaste ledarattribut att ha självförtroende. För caset 
ansågs att personen skulle vara bra på: 
 

• Affärsutveckling 
• Omsätta strategi till handling 
• Entusiasmera medarbetarna 

 
Respondenten ansåg att karisma var väldigt viktigt och är också en synonym för hans tredje 
viktigaste case-egenskap. Branschkunskap ansåg rekryteraren generellt inte vara särskilt 
viktigt vid rekrytering, ”men det är viktigt att kandidaten jobbat inom något liknande för att 
förstå marknaden”. På frågan om intern alternativt extern rekrytering ansågs det att extern var 
att föredra. Finns annars en risk att ”krav-profilen” skapas utefter möjliga kandidater istället 
för att verkligen ifrågasätta vad som behövs för tjänsten. Interimistisk lösning trodde 
respondenten var en möjlighet för just caset eftersom det eventuellt skulle behövas någon 
form av ”bulldog” som kunde styra upp och ta tuffa beslut. Annars ansåg rekryteraren att 
interimistiskt ledarskap inte var lika stort i Sverige som i övriga världen och ansåg att det är 
en möjligen växande marknad.  
 
Respondenten ansåg inte att team-ledarskap var en möjlig lösning. Inte bara för caset men 
generellt svårt att genomföra. Svårigheter att skapa förtroende mot både ledning och personal. 
Kultur ansåg han var väldigt viktigt, men en person som har många års erfarenhet speciellt 
inom olika företag har möjlighet att ta till sig och förstå en ”annorlunda” kultur. Till övrigt 
ville rekryteraren gärna också lägga till en diskussion om manligt och kvinnligt. Han såg 
gärna trots att case-företaget låg i byggbranschen att man breddade sökprofilen just för att 
hitta den mest kompetenta kandidaten.  
 

 5.3 Sammanfattning av empirin 
Här kommer en sammanfattning av empirin som följs av en svarstabell där svaren fördelats 
på vartdera företag för att bli mer överskådligt för läsaren.  
 
Först är det viktigt att betona att många av orden är synonymer med varandra, t.ex. att 
uppmärksamma sina anställda och att ha ett genuint intresse för sina anställda, är om inte 
samma åtminstone väldigt närliggande attribut.  Det går att se en del paralleller men också en 
del skillnader mellan de tillfrågade. 
 
För det generella goda ledarskapet är det möjligt att se att de tillfrågade svarade mycket olika, 
men tre av dem har kommenterat att det är viktigt att uppmärksamma eller utveckla sin 
medarbetare. Samtliga har tagit upp saker kring att kunna vara utåtriktad, social eller ha en 
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vilja att leda som alla hänvisar till liknande attribut. En av de tillfrågade har svarat ”vara 
begåvad”, vad som innefattas i denna begåvning är svårt att säga, kan vara möjligt att där 
innefattas attribut som övriga har tagit upp.  
 
För caset har tre av de tillfrågade svarat att affärstänk är väldigt viktigt medan den fjärde 
hänvisar till vikten av att vara fokuserad och strukturerad. Tre av de tillfrågade har väldigt 
snarlika beskrivningar över en generellt god ledare och en ledare för caset. Så även om 
beskrivningar skiljer sig från varandra finns någon form av samhörighet mellan deras 
uppfattningar om generella fall och detta specifika fall. 
 
Karisma var något samtliga tillfrågade ansåg var viktigt, dock inte endast case-specifikt utan 
även generellt. Branschkunskapen ansåg ingen av de tillfrågade var väldigt viktigt för 
kandidaten även om det kommer upp kommentarer som att den stärker ledarens trovärdighet 
eller marknadsförståelse. Två av de tillfrågade ansåg att det var att föredra att först titta internt 
men i brist på kandidater även leta externt. De andra två ansåg att externt skulle vara 
utgångspunkten, den ena med beskrivningen att det var viktigt vid skapandet av kravprofilen 
att inte fokusera för mycket på den befintliga personalgruppen. 
 
I frågan om företagskultur ansåg bara en av de tillfrågade att det var av vikt att 
företagskulturen hos den nya kandidaten var annorlunda just för att förändra företaget. De 
övriga menade på att kulturen var mindre viktig, men att det finns visst behov för att förstå 
medarbetarna. Ingen av de tillfrågade ansåg att team-ledarskap var lämpligt för caset. Ingen 
kunde säga sig direkt använt sättet och de hade svårt att se fördelarna jämfört med de möjliga 
nackdelarna. Däremot ansåg samtliga att interimistiskt ledarskap var möjligt och två även att 
det var lämpligt.  
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 6. ANALYS 
Denna del är tänkt att diskutera de likheter och skillnader som finns mellan teorin och den 
insamlade empirin. 

Som kan ses från tabellen och nämnt ovan finns många likheter mellan generellt gott 
ledarskap och gott ledarskap inom turnaroundsituationer. Från detta är det möjligt att 
spekulera kring att de generella ledaregenskaperna är viktigare än specifika situationsbaserade 
egenskaper enligt informanterna. Detta ger fortfarande ingen konkret bild av vilka egenskaper 
som är viktigast vid en turnaround enligt rekryteringsbranschen, men det ger en hänvisning att 
rekryterare inte är lika situationsanpassade som teorin påpekar vikten av att vara, speciellt vid 
just en turnaroundsituation.  

För att lättare kunna se vilka egenskaper som inte anses generella utan specifika för caset har 
varje tillfrågad persons svar modifierats. De svar som är liknande för generellt och specifikt 
har tagits bort. Sen har de olika företagens resterande attribut slagits samman och då har även 
synonymer plockats bort för att endast få ett par kvar.  

 

 Företag A� Företag B� Företag C� Företag D�
Generellt: Gott 
ledarskap 

Resultatorienterad,  
socialt självsäker, god 
analytiker, ansvarsfull,  
visionär och ge 
medarbetare 
utvecklingsmöjligheter 

Involvera och 
uppmärksamma 
sina anställda samt 
vara ledare istället 
för att vara chef 

Tydlighet, intresse för 
människor och vilja 
leda 

Vara begåvad, 
utåtriktat samt att ha 
självförtroende 

Case: Gott 
ledarskap i  

Affärsutvecklingstänk, 
självsäkerhet och 
handlingskraft 

Fokuserad, 
strukturerad, 
objektiv och ha en 
coachande attityd. 

Tydlighet, vara 
kostnadsbesparande, 
vara målmedveten ha 
affärsutvecklings-
kunskap och kunna 
entusiasmera 

Affärsutveckling, 
omsätta strategi till 
handling, och kunna 
entusiasmera 
medarbetare 

Kvarvarande 
specifika 
attribut 

Affärsutvecklingstänk 
och handlingskraft 

Fokuserad, 
strukturerad och 
objektiv  

kostnadsbesparande, 
ha målbilder, vara 
målmedveten och 
affärsutvecklings-
kunskap 

Affärsutveckling, 
omsätta strategi till 
handling och kunna 
entusiasmera 
medarbetare 

 

Tabell 2: Svarstabell; generellt ledarskap, specifikt ledarskap för caset jämfört för att ta fram 
kvarstående attribut; dessa syns i den nedre raden. 

 
Efter att varje företag, (var för sig) har subtraherat det generella ledarskapet från det specifika 
ledarskapet för caset visar sista raden i tabellen de attribut som kvarstår. Slås dessa attribut 
samman blir de; Affärsutvecklingstänk, handlingskraftig, fokuserad, strukturerad, 
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kostnadsbesparande, objektiv, vara målmedveten och att ha förmågan att kunna entusiasmera 
sina medarbetare. Dessa attribut ska jämföras med teorins driftig, disciplinerad, lyhörd och 
karismatisk. Dessa kvarstående begrepp går att fördela in som synonymer till teorins olika 
begrepp: 
 
Driftig: fokuserad, handlingskraftig,vara målmedveten och ha ett affärsutvecklingstänk 
 
Disciplinerad: strukturerad, objektiv och kostnadsbesparande 
 
Lyhörd: - 
 
Karismatisk: ha förmågan att kunna entusiasmera sina medarbetare. 
 
Som kan ses går samtliga attribut att matcha med teorins attribut även om vissa är mer 
tveksamma synonymer än andra. Affärsutvecklingstänk är möjligtvis inte en egenskap utan 
syftar mer till kandidatens bakgrund. Dock är det en ”egenskap” flertalet av respondenterna 
har nämnt. Efter subtraherandet och sammanslagningen finns det dock inget attribut som 
motsvarar lyhörd. Att kunna entusiasmera sina medarbetare handlar om att kunna sända ut 
budskap och inte om att kunna snappa upp informationen som finns kring ledaren. Lyhörd är 
ett attribut som de tillfrågade bortsett från om man jämför med hur teorin definierar detta 
viktiga attribut. Fördelen med attributet lyhörd är enligt Harker och Sharma (2000) att ledaren 
har möjlighet att känna av situationen på ett bättre sätt. Rekryterarna verkar förlita sig på att 
de kan hitta en person som passar, och att ledaren därför inte behöver känna efter i situationen 
och anpassa sig till den. 
 
Uteslutningen av lyhörd går även att jämföra med rekryterarna själva. Som kunde ses ovan 
förknippade merparten en god ledare generellt med en god ledare specifikt för caset. Detta 
möjligtvis för att de inte fullt ut ansåg att en viss anpassning behövdes eller för att de inte vara 
fullt lyhörda för situationen själva. Det är även möjligt och intressant att jämföra resterande 
rekryteringseffekter mellan teorin och de intervjuade. 
 
Branschkunskap ansåg inte någon av de tillfrågade vara en viktig faktor men precis som 
teorin anser var det dock två av de tillfrågade som svarande att branschkunskap var viktig om 
den skapade trovärdighet till medarbetarna. Teorin och praktiken är alltså väldigt överens om 
vikten av branschkunskap för det faktiska arbetet. Dock belyser många författare att 
branschkunskap kan vara viktigt för att skapa legitimitet, något som är svårare desto starkare 
kultur företaget har. 

När det kommer till frågan om intern alternativt extern rekrytering går empirin och teorin 
något isär. Teorin kommer fram till att intern rekrytering är att föredra i de flesta fall vilket 
även de intervjuade anser, dock, vid en specifik situation såsom turnaroundsituation borde 
företaget enligt teorin anlita främst externt. Två av företagen anser att intern rekrytering är att 
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föredra även här medan två stycken föredrar externt. De som föredrar externt har dels gett 
uppfattningen att det är viktigt för att kunna skapa en neutral kravprofil dels på grund av att 
just förändra den kultur som företaget besitter. Det finns många fördelar att rekrytera externt i 
en sådan här situation, fördel som bara en av de tillfrågade företagen kunde anknyta till. De 
övriga företagen, även respondenten som ville anlita externt för att skapa en neutral kravprofil 
har utgått från ett mer generellt behov vid rekrytering än vad som krävs vid den här specifika 
situationen. 

Frågan om företagskulturen är sammankopplat med frågan om intern eller extern rekrytering. 
Detta för att en kandidat som rekryteras intern troligen har samma kultur som företaget. 
Teorin är ganska tydlig med att företagskulturen behöver bytas och förändras vid just en 
turnaround. Två av de tillfrågade ansåg att det var viktigt att förstå men inte nödvändigtvis 
utöva företagskulturen. Men bara ett företag betonade vikten av att inte ha samma 
företagskultur just eftersom företaget var i kris och behövde förnyas. 

Interimistiskt ledarskap anser teorin vara en god tillfällig lösning för turnaroundsituationer. 
Detta är något som även de intervjuade anser. Trots detta var det bara en av de tillfrågade som 
tog upp förslaget själv vid frågan om lämpliga former utan att som de andra tre först när de 
fått en specifik fråga ifall just interimistiskt ledarskap var passande. 

Team-ledarskap som i teorin är ett väldigt nytt begrepp har som synes; inte blivit anammat av 
rekryterarna. Två av de tillfrågade har hört talas om det men inte heller har de använt 
metoden. Ingen av de tillfrågade kunde se några starka fördelar med team-ledarskap även om 
teorin kommer fram till flera. Just för detta case kan det dock precis som beskrivits ovan vara 
osäkert att använda denna otestade metod då företaget kan stå och falla med metoden. Dock 
ger respondenterna inte en klar bild av ifall metoden kan vara lämplig för just detta case eller 
om den rent generellt är svåranvänd.  
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 6.1 Diskussion om skillnaderna mellan teori och empiri 
Som kan ses i analysen överensstämmer attributen relativt bra, men är avvikande på attributet 
lyhörd. När det kommer till faktorerna så överensstämmer de flesta mer eller mindre. Det är 
givetvis svårt att jämföra fyra företag och ett av företagen överensstämmer väldigt lite med 
teorin medan de andra är mer jämförbara. Det synsätt som primärt skiljer teorin och praktiken 
åt är att rekryteringsföretagen inte i lika stor mån situationsanpassar sitt urval så som teorin 
rekommenderar. Många av valen kring faktorerna/attributen motiverades även med generella 
uppfattningar och inte case-specifika. Det finns alltså en låg anpassning av respondenternas 
förhållningssätt till företaget beroende på vilken situation det befinner sig i. Givetvis får detta 
resultat tas med viss beaktning då rekryteringskonsulterna förmodligen lagt mer tid och 
omsorg att fundera igenom caset ifall det varit ett betalt jobb och inte en student som sökte 
information. 
 
De fyra respondenterna svarar relativt olika med tanke på att det är samma tjänst som ska 
tillsättas. Denna studie hoppas genom att uppmärksamma detta ge inblick i 
rekryteringsbranschen även om det är långt ifrån en fullständig kartläggning. Om detta skulle 
representera branschen är det möjligt att dra slutsatsen att företagen inom branschen agerar 
väldigt olika och skulle presentera helt olika kandidater för samma företag. 
 
 

�  
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 7. RESULTAT och SLUTSATS 
Samtliga frågor har diskuterats ovan men under denna del kommer varje svar på de enskilda 
frågorna att konkretiseras.  
 

FF. 1. Vilka attribut och faktorer anses viktiga att överväga vid en rekrytering av en 
ledare för en turnaround ur ett teoretiskt perspektiv? 

Precis som sammanfattats i teoriavsnittet är de främsta attributen för situationen att en ledare 
är; driftig, disciplinerad och lyhörd. Gällande faktorerna så är det tydligt att karisma är viktigt 
för att höja moralen och kan ersätta den respekt branscherfarenhet annars ger. Det är mest 
lämpligt med extern före intern rekrytering och interimistisk lösning kan vara tänkbart med 
teamledarskap inte är det. 

FF. 2. Vilka attribut och faktorer anses viktiga att överväga vid en rekrytering av en 
ledare för en turnaround ur rekryterares perspektiv? 

Rekryteringsföretagen gav en något utspridd bild men pekade mot att; driftig och 
disciplinerad ansågs som viktiga attribut. Gällande faktorerna, var karisma viktigt enligt 
samtliga rekryterare precis som att branschkunskap i relation till andra faktorer ej var av 
större vikt. Rekryterarna svarade att interimistiskt ledarskap var tänkbart men det var trots det 
bara en av intervjupersonerna som själv tog upp förslaget. Rekryterarna ansåg att det kunde 
vara viktigt med ”ny kultur” till företaget fast bara en svarade att det var pga detta som extern 
rekrytering var att föredra.  

FF. 3. Hur överensstämmer rekryterarnas syn på attribut och faktorer med teorin? 

Det är svårt att ge en samlad bild av teorin och en samlad bild av rekryterna och sen jämföra 
dessa. Generellt kan sägas att rekryteringsföretagen inte har anpassat sökprofilen efter 
turnaroundfasens specifika behov utan hamnar väldigt nära sin generella bild över en ”ideal-
kandidat”. Något som enligt teorin kan ge stora problem då turnaroundfasen starkt kräver 
andra attribut än de övriga faserna. De intervjuade nämner inte lyhörd som specifikt attribut 
för en turnaround trots att teorin anser denna var en av de tre viktigaste. Företagskulturen 
borde enligt både teorin och praktikerna bytas ut, trots detta var det bara en intervjuperson 
som ansåg att det var därför som extern rekrytering var att förespråka. Ingen ansåg att team-
ledarskapet var att förespråka men både teorin och rekryterarna förespråkar interimistiskt 
ledarskap men för rekryterarna var det inget förstahandsval. 
 
 

�  



34 
�

 8. REFLEKTIONER och BIDRAG 
 

Tidigare nämnd forskning visade att rekryteringsföretagen fungerar som gatekeepers som 
utestänger personer de inte uppfattar som ”talanger”. När företagen även överför denna 
generella syn till specifika fall, vilken denna studie ger vissa indikationer på, kan det innebära 
att där finns en mycket liten grupp lämpliga kandidater som faller inom ramarna. Denna 
minimering av utbudet utestänger individer vilket dels påverkar samhällsbildningen på sitt 
sätt, men det påverkar också företagen att de får en mindre urval av kompetenta ledare att 
välja från vid anställningar. Denna uppsats ger indikationer på att rekryteringsbranschen har 
olika parametrar och därmed exkluderar olika personer. Till skillnad från teorin går det inte att 
utläsa att gatekeepers har någon gemensam överensstämmande grund för vad som innefattar 
en ideal-kandidat utan denna person varierar mellan företag. Därför uteslutar inte heller 
företagen samma kandidater. För att säkerställa att dessa indikationer är korrekta skulle dock 
en större undersökning behöva göras. 
 
Vilket rekryteringsföretag som gör ”rätt” jämfört med de övriga, är svårt att avgöra i denna 
studie men också för det företag som hyr in dessa tjänster då resultatet påverkas av så många 
fler förhållanden. Många rekryteringar, speciellt för positioner högre upp outsourcas på 
företag liknande dessa. Kandidaterna som dessa företag anser lämpliga skiljer sig drastiskt åt 
beroende på vilket företag som har använts. Denna skillnad kan ge stora konsekvenser för det 
företaget som outsourcar tjänsten. Från detta resonemang kan det vara möjligt att anse att 
ledningen själv bör ansvara för att informera företagen om dess position och behov eftersom 
rekryteringsföretagen har svårt att kunna komma in och granska detta fullständigt. Men det är 
just det som är problemet att kunna rannsaka sig själv, speciellt i kris. Att objektivt kunna titta 
på företaget och se vilka behov, krav och problem det kommer att möta framöver. Att använda 
rekryteringsföretag borde därför från företagets sida innebära en stor förberedelse och 
engagemang i processen.  

Turnaround är en svår kris för företag att hamna i, och eftersom ledarskapet är den högst 
avgörande faktorn borde inte valet av rekryteringsföretag ske lättvindigt. Vilket företag som 
väljs påverkar i hög grad vilka kandidater som presenteras till posten. Då rekryterare agerar 
gatekeepers finns där risk att sämre anpassade rekryteringföretags förutfattade meningar eller 
fördomar kan stoppa en mer lämplig kandidat att bli presenterad i urvalet.  
 
Det är möjligt att studien inte endast speglar verkligheten utan att den är en kombination av 
verkligheten och min reflektion över hur jag som forskare uppfattar den. Mina tolkningar av 
olika synonymer, uttalanden och min bild av den samlade teorin jag har valt att förena. Det 
finns även en risk att sammanföra företagen som gjorts i uppsatsen utan att granska dem 
individuellt. Skulle det funnits tillräckligt med respondenter skulle ”företag” kunna innefatta 
alla tänkbara attribut och egenskaper och därmed täcka all befintlig teori. Valet av företag har 
givetvis påverkat resultatet och det är svårt att kunna dra några generella paralleller med 
branschen även om uppsatsen faktiskt försöker göra det.  
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Denna uppsats kan i viss mån bekräfta teorier kring gatekeepers då den indikerar att specifika 
drag inte är lika viktiga som idealmänniskans förmågor. Dock visar den på företagens 
skillnader i urvalsprocessen och vilka som exkluderas borde bli olika beroende på vilket 
rekryteringsföretag som används. Det är också möjligt att diskutera rekryteringsföretag själva 
existens, men med tanke på den kompetens och nätverk dessa kan bidra med är det svårt att 
utestänga denna källa till urval. Studien försöker främst visa på att företag behöver hitta ett 
sätt att förhålla sig till rekryteringsföretag, både genom granska dem och att sen i processen 
stödja för att resultatet ska bli så bra som möjligt.   

Som nämnt i inledningen hoppas denna uppsats kunna bidra till det gap som finns mellan den 
forskning som finns på turnaroundledarskap och de som tillsätter kandidater för dessa 
positioner. Det finns mycket att utforska i detta gap, bland annat en mer fullständig 
kartläggning av de företag som är verksamma inom denna snabbt växande bransch.  

 
 
 
�  
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 BILAGA A: 
 
CASE: Persson AB 

Persson AB är ett gammalt företag inom byggbranschen, de har inriktar sig mot större kunder och 
har främst andra företag och kommuner som kundgrupper. De startade sin verksamhet för ca 40 år 
sedan men kom igång med stor volym i slutet av 90-talet. Fram tills år 2002 visade Persson AB 
endast på ökad omsättning men den procentuella avkastningen av investerat kapital låg på en 
relativt blygsam nivå och företaget lyckades endast på grund av dess stora omsättning få dess stora 
avkastning. En avkastning om senaste tre åren inte nått upp till styrelsens förväntningar. Företaget 
har ökat sina anställningar organiskt genom åren och har nu 350 fast anställa samt ett 100-tal 
del/tids-anställningar. 

På grund av den pågående lågkonjunkturen har dock Persson AB blivit av med några av sina mest 
lönsamma kunder. De har fortfarande en stor kundkrets, men med en låg vinstmarginal från de 
befintliga kunderna har Persson AB svårt att hålla samtliga delar av verksamheten flytande. 
Konkurrenter har lyckats pressa kostnader mer än Persson AB vilket har lett till att fler befintliga 
kunder överväger att byta leverantör. 

Persson ABs grundare (Persson) satt som VD till år 2005, men ansåg att han inte var kapabel till att 
fortsätta leda verksamheten. Persson sitter i företagets styrelse som nu kontaktat Er för att de har 
problem med den nuvarande VDn; Eriksson. År 2005 när Eriksson tog över hade företagets 
problem inte helt börjat visa sig fast det gick att avläsa att den redan låga vinstmarginalen var på 
väg ner och att kontrakten med nyckelföretag höll på att rinna ut samtidigt som dessa kunder inte 
var nykontraktsbenägna. Företaget har utåt sett verkat framgångsrikt fram tills år 2008 då 
problemen blev mer reella. För år 2009 kommer en negativ nettoinkomst redovisas. Styrelsen är 
medveten om att problemen fanns före Eriksson inträdande men anser att det hela kunde ha sköts 
bättre. Styrelsen är missnöjd med hans arbete och personalen saknar förtroende för honom som 
ledare. Erikssons bakgrund i företaget tror styrelsen kan vara ett skäl till att den inte gjorts 
tillräckliga nedskärningar medan Erikssons syn på det är att han vill behålla viktig kompetens inom 
företaget för framtida konjunktursvängning. 

Denna debatt har lett till att Eriksson överväger att stiga ner som chef och återgå till sitt 
expertområde inom företaget. Styrelsen vill gärna behålla Eriksson inom företaget på grund av hans 
expertkunskaper och hoppas kunna göra transaktionen så smärtfri som möjligt. Eriksson har lovat 
att stanna tills en efterträdare har funnits men Styrelsen ser ändå att det finns behov av 
skyndsamhet. 

Företagets samtliga delar är i dagsläget (2009) införstådda med att företaget har grova problem 
inom flera områden, fast de är oense om hur lösningen ska se ut. Styrelsen vänder sig nu till Er för 
att hitta en lämplig efterträdare till Eriksson. Personen de söker behöver ha vissa branschkunskaper 
men framförallt tror Styrelsen på att det ska vara någon som besitter starka ledarskapsförmågor. 



 

b 
 

 BILAGA B: 
 
Intervjuguide 

• Bakgrund 

 

• Lämpliga ledarskapsförmågor allmänt 

 

• Caset 

 

• Lämpliga ledarskapsförmågor i caset 

 

• Karismatiska ledare 

 

• Branschkompetens 

 

• Extern/Intern-rekrytering 

 

• Företagskultur 

 

• Interimistisk lösning 

 

• Team 
 

 
• Övrigt 


