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”Allting måste hänga ihop” 

En kvalitativ studie av hur sju rekryterare ser på betydelsen av 

ledarskapskandidaters erfarenhet av tidigare relationer  
 

Författare: Sara Bengtzon och Carolina Nobel  

Abstract 

Background - The purpose of this paper is to investigate the extent, and in what way, a 

number of professional recruiters of people in leadership positions focus on early relational 

experiences when evaluating potential candidates. 

Research methods – The research was conducted using a qualitative method, by interviewing 

seven professional recruiters in Stockholm, Sweden. The results were analysed using 

attachment theory.  

Results and conclusion – In previous research there is strong support for the links between a 

good leader and the ability of the person to establish and maintain relationships today, as well 

as the link between the latter and the person’s early relational experiences. The interviews 

give support for the link between leadership abilities and a person’s ability to establish and 

maintain relationships today, but less so the link between the latter and a person’s early 

relational experiences. Although there is theoretical support in previous research for using 

attachment theory tools when evaluating candidates for leadership positions few do so. 

Keywords:  Recruitment, recruitment processes, leadership, theory of mind, early 

relationship, attachment theory  
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Tack!  

Det är många som har bidragit till denna uppsats. Vi vill tacka våra respondenter för deras tid 

och engagemang. Vi vill varmt tacka vår handledare Karin Borgström för att hon tog sig an 

projektet och bidrog med koncis och vänlig handledning. Tack också till våra respektive 

makar för korrekturläsning och stöttning.   
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1 Introduktion  

 

Vi är våra relationer i hem och på arbetsplatsen. Genom våra tidigare erfarenheter har vi sett 

att samspelet mellan individen, den organisation individen befinner sig i och ledaren kan vara 

komplicerat. En ledare kan ha svårt att relatera till sina medarbetare, medarbetare kan känna 

brist på tillit och säkerhet. I detta sammanhang uppstod en fundering - om vi i terapirummet 

använder oss av anknytningsteorin som förklaringsmodell för hur människor kan bygga upp 

nya strategier i relationer med andra – hur gör de som rekryterar ledare för att bedöma 

ledarens kvaliteter i fråga om relationer till andra människor? 

 

I vår utbildning har vi har haft stort fokus på anknytningsteorin och hur den används i 

terapeutiska sammanhang för att skapa förståelse för individens fungerande. Därför blev vi 

intresserade av att studera om och iså fall denna teori kan tillämpas inom ett område som 

påverkar både individ och organisation; ledarskap. 

 

Inom tidigare forskning (se t.ex. Broberg, 2006) går det att finna stöd för att det finns ett 

samband mellan tidiga relationer och förmågan att bygga och bibehålla relationer senare i 

livet. Det finns även studier som påvisar ett direkt samband mellan anknytningsteorin och 

ledarskapsförmåga (se t.ex. Kohlrieser, Goldsworthy & Coombe, 2012 och Popper, 2012).  

Många människor kommer under sin karriär i kontakt med anställningsprocesser, antingen 

som kandidat eller som arbetsgivare, där man eftersöker en person med ledaregenskaper. 

Rekryterare inom executive search har det dock som profession att utvärdera kandidater för 

ledarskapspositioner och mot bakgrund av den ovannämnda forskningen kan det därför finnas 

goda skäl att undersöka huruvida anknytningsteoretiskt synsätt i praktiken används uttalat 

eller outtalat för att utvärdera kandidater till ledarskapsbefattningar, och om inte, varför.  

Vi har därför definierat vårt undersökningsområde till hur rekryterares processer ser ut från en 

sådan synvinkel för att finna ledare till högre befattningar. Har de kunskap om och/eller 

använder de sig av synsätt som angränsar till Bowlbys anknytningsteori? Hur kommer det i så 

fall till uttryck under rekryteringsprocessen? Som nämns ovan finns det forskning som visar 

på ett samband mellan anknytningsteoretiska mönster och ledarskapsförmåga.  

I den utsträckning vi i studien kan belägga att det finns samband, direkt eller indirekt, mellan 

anknytningsteoretiska mönster och ledarskapsförmåga och detta inte utnyttjas av rekryterare, 
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kan det finnas betydande värden, både humankapitalsmässiga och monetära, att skapa genom 

en bättre användning av denna kunskap. 

Definition och avgränsning 

Med tidiga relationella erfarenheter menar vi barnets tidiga relationer och erfarenheterna av 

dessa från födseln fram till skolålder (jmf sju års ålder).   

Vi har valt att begränsa oss till rekryteringen av personer i högre ledarskapsbefattningar med 

personalansvar. 

Problemformulering/syfte 

Syftet är att undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt ett antal rekryterare lägger vikt 

vid de tidiga relationella erfarenheterna vid bedömning av ledarkandidaternas förmåga i rollen 

som chef.  

Frågeställningar  

 Vilken vikt lägger rekryterarna vid ledarskapskandidaters tidiga relationella 

erfarenheter och kandidaternas förmåga att idag själva beskriva och reflektera över 

dessa i rekryteringsprocessen?  

 Ser rekryterare ett samband mellan kandidaters ledarskapsförmåga och deras förmåga 

att bygga och bibehålla relationer idag samt mellan det senare och tidiga relationella 

erfarenheter? 

 Om ledarskapskandidaternas tidigare relationella erfarenheter betraktas som viktiga av 

rekryterarna – på vilket sätt lyfts dessa fram, diskuteras och värderas under 

rekryteringsprocessen och hur motiveras detta?  

 Om så inte är fallet – hur motiverar då rekryterare att de inte lägger vikt vid 

ledarskapskandidaternas tidigare relationer under rekryteringsprocessen.  

Disposition 

Kapitel 2; Bakgrund, behandlar kunskapsläget och tidigare forskning. Kapitel 3; Teoretiska 

perspektiv och begrepp, behandlar tidigare forsknings syn på anknytningsteorin, barnets 

beteende/ anknytningssystem samt barnets utforskandesystem. Här ryms även förälderns svar 

på barnets signaler – omvårdnadssystemet, anknytningsmönster och dess påverkan på 
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individen och hur detta kan få åverkningar även på människan i vuxen ålder. I detta kapitel 

behandlar vi även teorier kring kommunikation och ledarskap. Kapitel 4; Metod, behandlar 

urval och tillvägagångsätt, beskriver respondenterna och intervjuguidens utformning samt tar 

upp begreppsdefinitioner. I detta kapitel beskriver vi genomförande samt bearbetning och 

analys av intervjuerna. Även forskningsetiska principer samt validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet behandlas här. I kapitel 5; Resultat, redovisas och analyseras studiens 

resultat samt koppling mellan teoretisk forskning och empiri. Kapitel 6; Diskussion, redogör 

vi för studiens slutsatser, för en diskussion om vald metod och ger förslag till fortsatt 

forskning. Slutligen återfinns källförteckning i kapitel 7. 

2 Bakgrund 

Kunskapsläge  

I detta kapitel redogör vi för hur vi genomförde våra litteratursökningar. Vi vill också 

undersöka om anknytningsteorin fanns berörd i ledarskapslitteratur. Vi går igenom tidigare 

forskning, definitioner av begreppet ledarskap och tar upp beskrivningar av ledarskapet som 

lämpligt beteende, ledarskap präglat av omsorg och utforskande, ledarskapet som kräver 

nominering av andra, det välfungerande ledarskapet, samt det kommunikativa ledarskapet. 

Vidare redogör vi för det test - ”Big five” - som ligger närmast anknytningsteorin. 

Genomförande av litteratursökning  

Vi bokade en timmes konsultation med en bibliotekarie på Kungl. biblioteket för att få stöd i 

att göra sökningar i databaser. För att finna litteratur om tidigare forskning och för att läsa in 

oss på ämnet sökte vi i databaserna LIBRIS, JSTOR, Google scholar och Academic search. 

JSTOR (www.jstor.org) är en icke-vinstdrivande organisation med uppgift att skapa och 

upprätthålla ett pålitligt arkiv av viktiga vetenskapliga tidskrifter samt att ge tillgång till dessa 

tidskrifter i så stor utsträckning som möjligt. Innehållet i JSTOR spänner över många 

discipliner, främst inom humaniora och samhällsvetenskap. 

Följande sökord har använts i olika kombinationer; ”secure base and leaders”, ”attachment 

style and leadership”, ”secure base and leaders and organization”, ”attachment and 

management”, ”attachment style and organization, ”Anknytningsteori och ledare”.  Våra 

sökningar har gett mellan tre och 403 träffar. Efter att ha gått igenom materialet från de olika 

sökningarna har vi sett att framförallt Micha Popper och PD Harms varit de mest citerade. 

Micha Poppers publicerade material i dessa databaser är från åren 2000-2010. 

http://www.jstor.org/
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att publicerat material kring ledare och 

anknytningsteori är begränsat. Vi har dessutom tittat i referenslistorna i den litteratur vi hittat 

för att få ytterligare uppslag på vilken forskning som är aktuell inom vårt undersöknings 

område. Vi valde att använda oss av nyligen publicerad forskning och den mest citerade 

forskningen vi fann. 

Vi har främst sökt efter forskning som beskriver vilken betydelse erfarenheterna av tidiga 

relationer kan ha för ledarskap. Vi fann ett begränsat antal böcker och vetenskapliga artiklar 

som refererade direkt till anknytningsteorin.  Anknytningsteorin verkar relativt outforskad 

inom arbets- och organisationsteorins område.  

Anknytningsteori som sådan är däremot väl utforskad och beskriven i såväl svensk som 

utländsk facklitteratur, avhandlingar och vetenskapliga rapporter. Vid rekrytering och 

gruppsammansättningar har personlighetspsykologin vunnit mark men vi fann det svårt att 

hitta beröringspunkter med ledarskapslitteraturen. 

Tidigare forskning  

När vi sökte efter beröringspunkter mellan anknytningsteorin och teorier om ledarskap fann vi 

några intressanta aspekter. Harms (2011) menar att anknytningsteorin är så nära knuten till 

relationen mellan barn och förälder att många forskare historiskt inte ansett den som relevant 

för frågor som främst rör arbetsplatsen. Senare forskning har dock ett utvidgat fokus vad det 

gäller anknytningsteori bl.a. när det gäller anknytningen mellan vuxna i kärleksrelationen. 

Vad gäller arbetslivet har fokus legat på ledare och följare och då med paralleller till 

föräldrar/barn relationen. Här kan anknytningsfiguren ses som en person som den anknutna 

söker sig till för trygghet och stöd, och en person som används som en fristad och trygg bas i 

stressade situationer (Harms 2011). 

 

Dott & Karlsson (2012) utgår i en kandidatuppsats ifrån ett medarbetarperspektiv i sitt 

resonemang om anknytning och ledarskap. De har funnit att anknytningsteorin är relativt 

outforskad inom arbets- och organisationspsykologin och ger som förslag på framtida 

forskning; ”Vi menar att precis som personlighetspsykologin vunnit mark inom områden som 

rekrytering och gruppsammansättningar skulle anknytningsteorin kunna användas som 

verktyg vid t.ex. en urvalssituation. För att detta skulle kunna göras behövs mer forskning på 

området samt en standardisering av mätinstrument” (ibid. s. 26 ).  
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Ledarskapsbegreppet och dess innehåll 

Begreppet ledarskap kommer enligt Yukl (2012) ”från allmänspråket och har införlivats i 

fackspråket men har inte getts någon ny exakt definition”. Han konstaterar vidare att ”de 

flesta definitioner bygger på antagandet att ledarskap är en process i vilken en eller flera 

personer avsiktligt påverkar andra, i syfte att leda, strukturera och underlätta aktiviteter och 

relationer i en grupp eller en organisation.” (ibid. ss. 4, 5). 

Enligt Aronsson et al. (2012) beskriver teoretiker som Yukl (2012) främst hur ledare kan 

utöva inflytande t.ex. genom att tolka externa händelser, välja mål och strategier, motivera 

anställda att uppnå målen, utveckla ömsesidigt förtroende och samarbete, organisera olika 

aktiviteter i arbetet, utveckla medarbetarnas kompetens och självförtroende, utveckla och dela 

ny kunskap, utveckla stöd och samarbete utanför organisationen. 

Författarna menar vidare att ”Om detta ses som ett antal centrala aktiviteter för ledare, blir det 

tydligt att kommunikation och relationer är ett avgörande inslag i ett framgångsrikt arbete som 

ledare.”  Ledarskaplitteraturen beskriver det normativa d.v.s. den anger lämpligt beteende för 

att nå framgång som ledare. Den omfattande ledarskapslitteraturen består inte enbart av 

redovisning av vetenskapliga studier utan är i stor utsträckning också självbiografier och 

populärvetenskapliga böcker (Aronsson et al. 2012 s. 325).  

Samspelet mellan individ och organisation behandlas ingående av Aronsson et al. (ibid.). Här 

tar författarna upp att ledarskap i litteraturen ofta beskrivs som något som ledare ska göra, 

något relativt enhetligt. I denna mycket omfattande bok om arbetsliv och 

organisationspsykologi finns dock inga referenser till Bowlbys arbete om anknytningsteori. 

Det tyder på att det är en sällan använd teori inom detta fält.  

Beskrivning av ledarskapet som lämpligt beteende 

Just en sådan bok som inte enbart består av redovisning av vetenskapliga studier om ledarskap 

utan också i stor utsträckning beskriver lämpligt beteende för framgång är enligt Aronsson et 

al. (2012)  Good to Great (Collins, 2001).  Denna bok utlovar handfasta råd kring hur vanliga 

företag tar språnget till mästarklass genom sina ledare. 

I boken beskrivs ett antal företag som tagit språnget från goda till enastående resultat och vars 

resultat varit bestående under 15 år. De beskrivs som Good to Great – GtG. Ledaren av dessa 

företag beskrivs som ”en människa med både exceptionell personlig ödmjukhet och intensiv 

professionell vilja” (ibid. s. 36). Samtliga företag som beskrivs som framgångsrika hade i en 

omvandlingsfas denna typ av ledare. 
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”Faktum är att de är otroligt ambitiösa – men ambitionen är först och främst inriktad på 

organisationen, inte på dem själva” (ibid. s. 36). 

Det tangerar anknytningsteori och trygg anknytning genom dess beskrivning av att kunna se 

till organisationens och därmed andras behov men inte heller här finns några referenser till 

anknytningsteori. 

Ett ledarskap präglat av omsorg och utforskande 

En bok som drar paralleller mellan eget ledarskap och förmågan att leda andra har titeln Dare 

to Care (Kohlrieser, Goldsworthy, & Coombe, 2012). George Kohlrieser är 

organisationspsykolog och klinisk psykolog. Han är professor i ledarskap och 

organisationsteori vid International Institute for Management Development (IMD) i Schweiz. 

I boken drar Kohlrieser och hans medförfattare paralleller mellan ledarskap och 

anknytningsteorin och anser att ledarskapet ger möjlighet att överföra konceptet om trygg bas 

till affärssammanhang så att ledaren och teamet och därigenom organisationen kan nå nya 

höjder. Bowlbys begrepp en “trygg bas” är baserat på relationen föräldrar/barn men 

Kohlrieser et al. (2012) visar på färdigheter som kan fungera som praktisk guide till ledaren 

för att öka sina ”Secure Base leadership skills” (Ledare med färdigheter i att utgöra trygg bas 

- vår översättning) Det karaktäristiska för detta är att vara lugn, att acceptera individen, att se 

potentialen, att använda lyssnande och utforskande, att leverera kraftfulla meddelanden, att 

fokusera på det positiva, att uppmuntra risktagande, att inspirera genom inre motivation samt 

att signalera tillgänglighet. I en vetenskaplig studie har författarna fått resultat som 

återkopplar till individens upplevelse av den tryggt anknutne ledaren. Här beskrivs den tryggt 

anknutne ledaren som en som visar hög grad av omsorg och som uppmuntrar hög grad av 

utforskande. Kort sagt - att våga visa omsorg.  

 En trygg ledare beskrivs som lugn, särskilt under press och hen kidnappas inte av sina 

känslor. 

 Hen accepterar individen, visar omsorg om individen och dömer och kritiserar sällan. 

Hen får individen att känna sig bekräftad. 

 Ledaren med trygg anknytning ser potentialen hos en individ i ett längre perspektiv 

och ser det som individen inte ser ännu eller ens tror är möjligt. 

 En trygg ledare använder lyssnande och utforskande, hen lyssnar och ställer frågor 

snarare än att komma med lösningar eller tala om vad andra ska göra i svåra 
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situationer. Hen har utvecklat ett mästerskap i att ställa öppna frågor och engagerar sig 

i dialogen för att hitta en större sanning. 

 Denne ledare har en stor förmåga att leverera kraftfulla meddelanden, de gör med små 

åthävor stort intryck och de kan finna det väsentliga snabbt, de har förmågan att 

urskilja budskap och säga rätt saker vid rätt tillfälle. 

 En trygg ledare fokuserar på det positiva och genom detta hjälper de individen att se 

även kriser eller tider av svårigheter som tillfällen att lära. 

 Hen uppmuntrar risktagande, hjälper individen genom att uppmuntra individens 

autonomi och individen känner sig inte överkontrollerad. 

 Hen har stor förståelse för och kunskap om inre motivation. Inre motivation känner 

man när något är genuint intressant eller angenämt. Inre motivation kräver inga yttre 

belöningar. Det är något pengar inte kan ge. 

 En trygg ledare signalerar tillgänglighet istället för avstängdhet, onåbarhet eller 

upptagenhet. Det handlar inte om tiden eller formen av kontakt utan mer känslan hos 

individen att den trygga basen är nåbar. 

(Kohlrieser et al., 2012), (Vår översättning).  

Transformella ledare 

I vetenskapliga artiklar inom området ledarskap och anknytning är Micha Popper en ofta 

citerad forskare. Han är Associate Professor och chef för organisationspsykologi programmet 

vid universitetet i Haifa. Han har varit verksam som chef för skolan för Ledarutveckling av 

den israeliska försvarsmakten. Han refererar till studier bl.a. på ledarskap inom den israeliska 

militären och polisen.  Popper har t.ex. tillsammans med Mayseless och Castelnovo, beskrivit 

att för att kunna bli ledare måste man bli nominerad av andra och för det krävs speciella 

egenskaper (Popper et al., 2000). För att komma dit krävs framförallt att man har uppnått och 

internaliserat en positiv modell av sig själv. Forskningen leder dem till följande slutsatser; för 

att ha kapacitet att bli en ”transformational leader”/transformell ledare d.v.s. en ledare som 

visar uppriktigt intresse för och emotionellt engagemang i sina följeslagare, så krävs en 

positiv modell av jaget och positiva modeller av andra – vilket de likställer med att ha en 

trygg anknytningsstil (ibid.). 

Popper gör i boken Fact and Fantasy about Leadership (2012) en genomgång av vad som är 

kärnan i ledarskapet. Han beskriver att ledaren kan dra nytta av de upplevelser som kan 

förknippas med hans eller hennes ledarskap. Dessa kunskaper är hämtade från 
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livserfarenheter. Popper argumenterar för mer studier av ledarens psykologiska färdigheter 

och bättre analyser av samspelet mellan ledare och följare. Här kan, enligt Popper, 

anknytningsteorin, som är baserad på biologiska, evolutionära och psykologiska processer 

förknippade med överlevnad, vara av intresse. Popper illustrerar denna ståndpunkt med att dra 

paralleller mellan studier av gott föräldraskap och vad som utmärker transformella ledare i 

organisationer. Dessa ledare är på samma sätt som goda föräldrar tryggt anknutna (Popper. 

2012).  

Det kommunikativa ledarskapet 

En del forskning kring ledarskap tar fasta på det kommunikativa ledarskapet. Inte minst i 

Sverige bedrivs omfattande studier på det området. Det kommunikativa ledarskapet beskrivs 

som ett välfungerade ledarskap och kan sammanfattas i några punkter (Johansson, Miller, & 

Hamrin, 2011) varav vi anser att några har beröringspunkter med viktiga områden inom 

anknytningsteori och mentaliseringsförmåga. Men i vår genomgång av studier av det 

kommunikativa ledarskapet finns inga referenser till anknytningsteorin. Nedan följer en 

sammanfattning av de punkter där beröringspunkterna med anknytningsteori och 

mentaliseringsförmåga är inom parentes och tillagda av oss författare. 

 En kommunikativ ledare skapar ett positivt klimat i gruppen. Ledaren har ett stort 

inflytande på gruppen (Har beröringspunkter med det inflytande anknytningspersonen 

har på barnet.). 

 En kommunikativ ledare praktiserar förmågan att reflektera. Här betonas ledarens roll 

att skapa trygg plats för alla anställda att utrycka sig på och bli lyssnade till . 

Ett reflekterande förhållningssätt är en relationistisk kommunikation som betonar att 

ledare bjuder in och skapar kontakt med andra i samtalet (Har beröringspunkter med 

dela tolkningar av erfarenheter som bl.a. finns beskrivet i mentaliseringsbegreppet.. 

 En kommunikativ ledare involverar de anställda i beslutsfattande. Det ökar förståelsen 

för frågorna och stärker de anställdas engagemang (Har beröringspunkter med känna 

en källa till kompanjonskap.. 

 En kommunikativ ledare uppmuntrar de anställda och har ett engagemang i deras 

utveckling. Här betonas transformella karaktäristiska d.v.s. visa respekt för 

individuella anställda och uppmuntra dem till att agera för att stärka arbetsgruppen. 

Att ha känslomässigt engagemang för gruppen, ett kollektivt engagemang tillsammans 

med att visa på visioner, tjäna som exempel för gruppen och intellektuell stimulans är 
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karaktäristiskt för det tranformella ledarskapet. (Har beröringspunkter med att erbjuda 

en känsla av värde och/eller kompetens.) 

 En kommunikativ ledare använder nätverkande i organisationen. Nätverkande ökar 

kunskap och ger möjlighet till problemlösande (Har beröringspunkter med att 

anknytningspersonen validerar barnet och visar vägar för problemlösning och 

framkomlighet). 

 En kommunikativ ledare ger och söker återkoppling. Återkoppling har ett starkt 

inflytande på den anställdes attityd och produktivitet. En kommunikativ ledare ger inte 

bara återkoppling kopplat till lönesättning eller belöningar. Hen är också mottaglig, 

uppskattande till återkoppling och villig att lyssna (Har beröringspunkter med en 

känsla av vara behövd och ge tillfälle till näring. 

 En kommunikativ ledare lyssnar, småpratar och engagerar sig i samtal (Har 

beröringspunkter med att anknytningspersonen finns till hands och är fysisk och 

psykiskt närvarande i vardagen.)  (Johansson et al., 2011).  

Teorierna kring det kommunikativa ledarskapet sammanfaller som tidigare nämnts med 

innehållet i anknytningsteorin och i det som följde på anknytningsteorin – det s.k. 

mentaliseringsbegreppet (Broberg et al., 2008). Broberg beskriver vad relationer med 

känslomässiga band ska möta för behov. De ska erbjuda en känsla av säkerhet och trygg plats, 

man ska kunna dela tolkningar av erfarenhet och känna en källa till kompanjonskap. De ska 

erbjuda en känsla av att vara behövd och ge tillfälle till näring. De ska erbjuda en känsla av 

värde och eller kompetens. (Broberg et al., 2006). Vissa forskare som Kohlrieser et al. (2012), 

Popper (2012) samt Popper et al. (2000) hävdar att det finns paralleller mellan gott ledarskap 

och sunt föräldraskap. Studier av det kommunikativa ledarskapet har innefattat dialog, 

målsättning, och förklaring av syften, involverande av beslutsfattande, skapande av energi och 

engagemang, värdering av insatser och återkoppling, kunskapsdelande, samarbete och 

implementerande av beslut (Nordblom, & Hamrefors, 2007). ”Det finns ett växande 

forskningsintresse för det kommunikativa ledarskapet inom organisationer, samtidigt som 

empiriska studier av hur chefer faktiskt utövar sitt ledarskap i mötet med medarbetarna 

fortfarande är eftersatt.“ (Hydén, 2014. ss. 2 - 3).   
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Personlighetstester under rekrytering  

Tidigare har, enligt Aronsson, et al. (2012), personlighetstester när det gäller rekrytering 

omfattats av skepsis men författarna menar att nu har olika metaanalyser visat att de kan vara 

både reliabla och valida och mycket väl kan användas i rekryteringssammanhang.  

Det test som ligger närmast anknytningsteorin är ”Big five”. Det ligger utanför vår studie att 

gå igenom de testskalor som beskriver olika aspekter av personligheten. Det är svårt att bringa 

ordning i denna begreppsvärld men det har visat sig att personligheten, på ett övergripande 

plan, beskrivs bäst i fem breda dimensioner, den s.k. Big Five Modellen. Enligt leg psykolog 

Stefan Lindstam ringar denna modell in begrepp som neurotisism, extraversion, öppenhet, 

sympatiskhet samt samvetsgrannhet.  (http://www.psykologiskatest.se/?page_id=2.). Även om 

tester enligt Aronsson et al. (2012) kan vara reliabla och valida så skiljer sig enligt Keller 

“Big five” åt från anknytningsteorin på ett avgörande sätt.  Testet ”Big five” blir väldigt 

generellt och det är själva intentionen. Anknytningsteorin däremot är mer specifik kring 

relationerna då den är baserad på verkliga erfarenheter (Keller, 2003). 

Kort sammanfattande kommentar 

I våra databassökningar har vi mest funnit forskning som sammanbinder anknytningsstil och 

ledarskap beskrivet i andra geografier än Sverige. Vi har hittat ett par böcker (Kohlrieser et al. 

2012 samt Popper, 2012) och ett antal vetenskapliga artiklar och arbeten (Dott & Karlsson, 

2012, Harms, 2011, Keller, 2003, Popper et al., 2000) som direkt refererar till Bowlby och 

hans anknytningsteori. En vidareutveckling av Bowlbys teorier är teorin kring 

Transformational leadership (Popper et al., 2000). En tydlig koppling mellan anknytningsstil 

och ledarskap fann vi i Dare to Care (Kohlrieser, et al., 2012) genom dess beskrivning av den 

tryggt anknutne ledaren.  

Intressant för vår studie har även varit Poppers studier av ledarens psykologiska färdigheter 

och analyser av samspelet mellan ledare och följare (Popper, 2012). Vi har även ansett att det 

kommunikativa ledarskapet varit intressant att beröra då vi där funnit en koppling till 

anknytningsteori och mentalisering. 

 

 

 

  

http://www.psykologiskatest.se/?page_id=2
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3 Teoretiska perspektiv och begrepp  

Vår teoretiska utgångspunkt finns i anknytningsteorin och i detta kapitel presenterar vi 

begrepp och perspektiv som vi kommer att använda som verktyg i vår analys av de 

genomförda intervjuerna. 

Eftersom den personen man är påverkas av hur man fungerar i olika relationer och olika 

roller, anser vi det intressant att utifrån anknytningsteori analysera de intervjuade 

rekryterarnas beskrivningar i fråga om huruvida ledarskapskandidaternas tidiga relationella 

erfarenheter betraktas som viktiga och lyfts fram och diskuteras under rekryteringsprocessen. 

Vi ser här att anknytningsteori är relevant i relation till vårt syfte och våra frågeställningar. Vi 

kommer även att behandla teorier kring kommunikation och ledarskap som vi ser som en del 

av teorin om utvecklingen av individens mentaliseringsförmåga vilken i sin tur har sin grund i 

anknytningsteorin.  

Anknytningsteori är på Svenska institutet för kognitiv terapi (CBTI), där vi studerar den 

legitimationsgrundande utbildningen, en väl etablerad förklaringsmodell till hur samspelet 

mellan människor uppkommer och fungerar. Det finns flera teoretiker som behandlat ämnet 

anknytning och som har forskat kring barnets tidiga relationer. Vi har tagit del av material 

publicerat på engelska såväl som på svenska. Vi har i vår uppsats valt att använda översatt 

eller på svenska publicerad litteratur vad gäller anknytningsteori, eftersom vi vet efter att ha 

läst in oss på en mängd litteratur att det är relevanta översättningar. Vi har trots att uppsatsen 

handlar om hur individen som vuxen fungerar ansett det viktigt att förstå och beskriva den 

ursprungliga anknytningsteorin som handlar om relationen föräldrar-barn för att se vilken 

eventuell betydelse det får för individen i samspel med andra senare i livet.  

Anknytningsteori  

Genom våra relationer och erfarenheter utvecklar vi alla ett anknytningsmönster från 

barndomen som oftast följer med oss upp i vuxen ålder. Under de senaste 15 åren har 

anknytningsteorin tillämpats långt utanför sitt ursprungsområde -relationen mellan barn och 

förälder – för att utifrån anknytningsbegreppet beskriva och förstå utvecklingen av nära 

relationer senare i livet. Bowlby hävdade ”att anknytningssystemet är aktivt under hela 

livscykeln” (Broberg, Granqvist, Ivarsson, Risholm-Mothander, 2006. s. 256).  

Anknytningsteorin är en teori för att tolka och förstå nära och känslomässiga relationer samt 

deras betydelse för individens utveckling. En av de ledande forskarna inom området är 
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barnpsykiatrikern och psykoanalytikern John Bowlby. Han arbetade under 1950-talet för 

världshälsoorganisationen (WHO) med att ge stöd till barn som separerats från sina föräldrar. 

Det var då han kom underfund med hur viktig den tidiga omvårdnaden är för att kunna 

hantera senare livshändelser.  

Anknytningsteorin formulerades för att förklara vissa beteendemönster som är karaktäristiska 

inte bara för spädbarn och småbarn utan också för tonåringar och vuxna. (Bowlby, 2010) 

Teorin har utvecklats ur objektrelationstraditionen inom psykoanalysen, men har också 

tillägnat sig teori och begrepp hemmahörande från evolutionsteori, etologi, kontrollteori och 

kognitiv psykologi (ibid.). 

Bowlby och hans kollega Mary Ainsworth arbetade tillsammans i närmare 40 år för att 

undersöka anknytningens koppling till den sociala och emotionella utvecklingen hos barn 

(Broberg et al. 2006). Resultatet blev en rapport där Bowlby (1953) poängterade den primära 

relationens betydelse för barns framtida personliga utveckling och psykiska hälsa. Rapporten 

blev grunden till det som senare utvecklades till anknytningsteorin (Broberg et al 2006.).  

Bowlbys slutsats är att barnet måste vara utrustat med ett beteendesystem vars funktion är att 

främja tillräcklig närhet till den huvudsakliga vårdaren så att föräldrabeskyddet underlättas 

(ibid.). Broberg et al. (2006) tar upp att en konsekvens av anknytningens evolutionsbiologiska 

bas är att barn inte kan låta bli att knyta an. Anknytning sker automatiskt och ”instinktivt”. 

Anknytningen bygger på att det finns en fysisk närhet mellan barnet och dess vårdare men 

kvaliteten på anknytningen varierar däremot kraftigt beroende på hur lyhört och samstämt det 

känslomässiga samspelet är mellan barnet och dess vårdare (ibid.).  

Teorin har senare utvecklats till att beskriva hur denna psykologiska anknytning utvecklas till 

inre representationer hos barnet, något som i teorin kallas inre arbetsmodeller av självet och 

viktiga närstående. Numera handlar teorin också om vuxnas inre representationer. (Broberg, 

Granqvist, Ivarsson, Risholm-Mothander 2008). 

Barnets beteendesystem och anknytningssystem 

Bowlby menade att alla barn redan från födseln har behov men att de inte själva kan 

tillgodose sig dessa utan behöver hjälp för att kunna överleva (Broberg et al. 2006). Barnet är 

utrustat med två medfödda kompletterande beteendesystem. Dels anknytningssystemet som 

ska ge barnet närhet och trygghet och dels utforskandesystemet som ska tillgodose barnets 

behov av upptäckarlust och information från omvärlden. Begreppet ”trygg bas” är det mest 

centrala inom anknytningsteorin. Begreppet beskriver både förälderns förmåga att utgöra en 
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”säker hamn” vid stress och för känslomässig påfyllning för barnet och en ”trygg bas” för 

barnets utforskande av världen (Broberg et al. 2006 s. 216). En bra balans mellan anknytnings 

och utforskandesystemet är viktigt för att ett barn skall utvecklas på ett bra och hälsosamt sätt. 

Idag finns det mycket forskning som kan påvisa att tidiga livserfarenheter har en 

oproportionerligt stor betydelse för nervsystemet organisation, men också att erfarenheter kan 

förändra den mogna hjärnan (Hart, 2009). Barnets personlighet byggs upp med hjälp av de 

strukturerade upplevelser som barnet har av sig själv i samspel med andra, och dess viktigaste 

uppgift när det gäller personlighetsutvecklingen är att skapa bredare och tätare 

samhörighetsband med andra människor. Hart åsyftar på att ”vårt beteende, vår inre värld och 

våra relationer formas genom dessa samhörighetsband” (Hart, 2009, s. 9).  

Broberg et al. (2006, s. 215) beskriver de fyra dimensioner som Mary Ainsworth (1971) såg 

var återkommande, och som verkade påverka utgången av barnets anknytningsmönster; Enligt 

Ainsworth är dessa aspekter tillsammans ett mått på den kvalitativa lyhördheten, vilket i sin 

tur påverkar anknytningens kvalité. Förälderns svar på barnets signaler är det som 

sammantaget utgör det s.k. omvårdnadssystemet;  

 Acceptans – bortstötande, Även om föräldern inte tycker om vad barnet gör 

måste den förmedla en acceptans av barnet. 

 Samarbete – inblandning, Föräldern bör vägleda mer än kontrollera. 

 Lyhördhet – brist på lyhördhet. Lyhördheten gäller både barnets behov av 

närhet och dess behov av avstånd för upptäckande. 

 Psykologisk tillgänglighet – ignorans, avser anknytningspersonens förmåga att 

vara både psykiskt och fysiskt närvarande i vardagen.  

Anknytningsmönster 

Broberg et al. (2006, s. 163) beskriver att barnet vid ungefär ett års ålder har lagrat sina 

anknytningserfarenheter i minnet och skapat inre omedvetna arbetsmodeller för hur relationer 

kan fungera. Dessa modeller återspeglas sedan i hur barnet beter sig mot sina 

anknytningspersoner i olika situationer. Barnet har skapat ett anknytningsmönster, en modell 

för hur det ska bete sig för att tillfredsställa sina anknytningsbehov.  

Trygg eller otrygg anknytning 

Trygg anknytning definieras som ett tillstånd hos barnet där hon eller han känner sig säker på 

tillgången till en anknytningsperson vid fara eller hot om fara. Barn som tillhör den här 
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gruppen har en god balans mellan sitt anknytnings- och utforskandesystem. Som vuxna har de 

lätt att komma nära andra människor, men trivs också bra i eget sällskap. De har lätt att 

fungera i långvariga relationer.  

Otrygg undvikande anknytning innebär att barnet har erfarenheter av sin vårdnadshavare som 

någon som inte är riktigt redo eller villig att möta behoven av närhet som barnet har. Barnet 

trycker därför bort sina behov av närhet och visar dem inte utåt, istället flyttas fokus till 

utforskandesystemet. Dessa barn uppvisar alltså inte ett behov av trygghet och närhet utåt 

utan de framstår som mycket självständiga. Barn med otrygg-undvikande anknytning tänker 

sig fram till svar snarare än känner efter. Som vuxna är de ofta omtyckta och fungerar bra i 

mer ytliga relationer. I nära relationer håller de distans – de kan vara svåra att komma inpå 

livet, och drar sig ofta undan när de upplever krav på närhet. 

Otrygg motspänstig/ambivalent anknytning innebär att barnet har erfarenheter av sin 

vårdnadshavare som någon som finns där men är otillräcklig. Vårdnadshavaren kan ha haft ett 

oförutsägbart beteende och barnet vet därför inte hur denne kommer att reagera på de signaler 

som skickas ut. De här barnen blir klängiga och krävande och får därför inte sina behov av 

utforskande uppfyllda. Barn med otrygg-ambivalent anknytning är i stor utsträckning 

känslostyrda. Som vuxna uppfattas de ofta som kreativa personer som har nära till sina 

känslor. I nära relationer skrämmer de ibland iväg människor med sin starka önskan om 

närhet. En del är så rädda att bli övergivna att de istället undviker nära relationer. 

 

Desorienterad anknytning är den allvarligaste formen av otrygg anknytning då denna 

anknytningsform är tydligt kopplad till senare problem i livet. Vanligt är att dessa barn vuxit 

upp i sociala- eller psykiska riskmiljöer exempelvis med föräldrar som lider av missbruk eller 

psykisk sjukdom. Forskare tror att den desorganiserade anknytningen uppstår eftersom barnet 

skräms av anknytningspersonens beteenden och därför inte riktigt kan välja mellan ett 

närmande eller en undvikande reaktion. Som vuxna kan detta leda till relationsstörningar.         

(ibid. s. 189-192)  

Anknytningens påverkan på individen och dess stabilitet över tid 

I takt med att barnet blir äldre utvecklas också den kognitiva förmågan. Med hjälp av denna 

kan barnet utveckla föreställningar om sig själv och sina relationer till andra människor. 

Dessa föreställningar kallas i anknytningsteorin för inre arbetsmodeller och de skapas i 

samspel med anknytningspersonerna. Så länge samspelet förblir detsamma tenderar även 

modellerna att bli varaktiga. De inre arbetsmodellerna rymmer såväl medvetna som 
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omedvetna aspekter och bidrar även det till att de svårligen förändras (Broberg et al., 2006).  

Flertalet forskare är idag eniga om att den tidiga anknytningen har en avgörande påverkan på 

våra liv, men att bevisa detta forskningsmässigt är svårt. En orsak till detta är att människor 

genom sina liv upplever väldigt många miljöer och är med om många olika händelser. Det blir 

därför omöjligt att isolera anknytningsvariabeln ifrån allt annat och se hur just denna påverkar 

individens utveckling. (Hart, 2010). Fortsatt forskning har i hög grad kommit att gälla 

anknytningsmönster hos vuxna, vuxenanknytning. Det har visat sig att det finns ett mycket 

starkt samband mellan föräldrars anknytningsmönster och den anknytningsstil som deras barn 

väljer. Sambandet är också stort mellan individens anknytningsstatus som barn och som 

vuxen. Samtidigt har man konstaterat att anknytningsstilen kan variera över tid, så att en 

person som varit otrygg i sina relationer till andra kan förvärva en allt mer trygg 

anknytningsstil. De flesta människor behåller dock som vuxna den stil som de kommit in i 

som barn (Broberg et al., 2006, s. 137). 

Resiliens och maskrosbarn  

Ett begrepp som ofta sammanlänkas med resiliens är maskrosbarn.  askrosbarn är en metafor 

för de barn som klarar sig ur en uppväxt i familjer med föräldrar som t.ex. har ett missbruk 

och/eller en psykisk sjukdom. Det är barn som trots flera försvårande faktorer i livet växer 

upp till fungerande vuxna både socialt och psykiskt.  

Resiliens är ett begrepp inom utvecklingspsykologin som betyder ”möjligheten att anpassa sig 

effektivt till att möta hot” (Berk, 2013, ss. 10-11). Utvecklingspsykologin betonar fyra breda 

faktorer som verkar erbjuda skydd från skadliga effekter av stressfulla livshändelser. Dessa 

aspekter är – personliga egenskaper, en varm föräldrarelation, socialt stöd utanför 

kärnfamiljen samt samhällets resurser och möjligheter. Forskning kring resiliens belyser de 

komplexa sambanden mellan arv och miljö (ibid.).  

Werner och Smith (2003) lyfter i sin studie om barn som växt upp under svåra förhållanden 

upp olika frisk- och skyddsfaktorer som kan hjälpa barnen att utveckla en god psykisk hälsa.   

De skriver ”trots att de riskförhållanden som forskarna har studerat är mycket olika har de 

kunnat finna en gemensam kärna av både individuella förutsättningar och kraftkällor i 

kombination med möjligheter till yttre stöd som kan motverka eller dämpa en människas 

reaktioner på både riskfaktorer och stressfyllda livshändelser.” (ibid. s. 36). Werner och Smith 

har funnit att barnets egna temperament och hälsa var de viktigaste faktorerna för 

motståndskraft tillsammans med att det fanns fungerande relationer i familjen och möjligheter 
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till att skapa en god anknytning. De motståndskraftiga barnen beskrevs ofta som barn med ett 

lättsamt temperament, som väcker positiva reaktioner från föräldrar, kamrater och lärare. 

Studiebegåvning och motivation till prestation i skolan hade också påverkan samt att det fanns 

andra vuxna utanför familjen som var stödjande och uppmuntrande.  

Amerikanska psykologi förbundet (APA), beskriver på sin hemsida;  att vara ”resilient” eller 

”motståndskraftig” betyder inte att en person inte får problem eller ångest. Emotionell smärta 

och sorg är vanligt hos människor som har lidit av stora motgångar eller trauman i sina liv. 

Men det är sannolikt så att förmågan att involvera andra i sitt känslomässiga lidande är en väg 

till återhämtning. Resiliens är inte en egenskap som människor antingen har eller inte har. Det 

handlar om beteenden, tankar och handlingar som kan läras och utvecklas i en miljö som 

främjar detta (http://www.apa.org/helpcenter/road-resilience.aspx). ”Med grund i Bowlbys 

teori är det således aldrig adekvat att framställa arbetsmodeller som fullt och fast fixerade vid 

någon given tidpunkt. Utöver att vissa livssituationer innebär större möjlighet att förändra sina 

arbetsmodeller än andra så kan olika former av psykoterapi också fylla denna funktion” 

(Broberg et al., 2006, s. 141). 

Anknytning, mentalisering och kommunikationsförmåga som ledare  

Människans förmåga att sätta sig in i andras inre världar av känslor och tankar grundläggs 

tidigt i barnets samspel med föräldrarna. Detta kallas mentaliseringsförmåga. Denna förmåga 

är skör, och den tidiga livsmiljön påverkar starkt hur den utvecklas. Det är också en komplex 

social förmåga som vi behöver för att kunna skapa relationer med andra människor (Broberg 

et al. 2006). Hart (2009) beskriver Peter Fonagys definition av mentaliseringsförmågan som 

något som uppstår ur omvårdnadspersonens förmåga att avläsa spädbarnets subtila behov och 

känslomässigt tona in på dem. Mentaliseringsförmågan hjälper oss att skapa sammanhang och 

avgränsning mellan den inre och yttre upplevelsen och ger möjlighet att behålla förståelsen 

för andras perspektiv och skilja mellan egna och andras uppfattningar. 

Mentaliseringsbegreppet knyter an till vår studie då det berör vår förmåga att kommunicera. 

Inom ledarskapsforskningen använder sig forskare av begreppet kommunikativt ledarskap 

som vi anser angränsar till mentaliseringsbegreppet. Beröringspunkterna handlar om 

samspelet med andra människor och hur detta samspel ser ut vilket i sin tur knyter an till 

anknytningsteorin.  Kommunikativt ledarskap är ett koncept som uppstod i Sverige under sent 

1990-tal. Sedan dess har det använts för att beskriva ett antal interaktionsbaserade aktiviteter 

mellan organisationens ledare och dess anställa som får betydelse för organisationens resultat 

och förändring (Johansson, Miller, & Hamrin, 2011). 

http://www.apa.org/helpcenter/road-resilience.aspx
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Kort sammanfattande kommentar 

I detta kapitel har vi diskuterat teorin om anknytning och hur relationen mellan barn och 

föräldrar utvecklas och präglar individens olika relationer genom hela livet. Vi har i detta 

kapitel också tagit upp resiliens vilket är individens förmåga till återhämtning i mötet med 

motgångar, trauma, tragedi, hot eller betydande källor till stress. Slutligen har vi tagit upp 

mentaliseringsförmågan som är viktig för förmågan till samspel med andra människor och för 

skapandet av nära relationer under hela livet och som i mycket stor utsträckning bygger på hur 

kvaliteten i anknytningsrelationen varit.  
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4 Metod  

I detta kapitel kommer vi kort att redogöra för vår kvalitativa studie och dess genomförande. 

Vi kommer att beskriva respondenterna och deras arbetsplatser. Vidare beskriver vi vårt val 

av semistrukturerade intervjuer, genomförandet av intervjuerna samt bearbetning och analys. 

Vi tar också upp de forskningsetiska principer vi följt och studiens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. 

Överväganden kring metodval 

Denna studie har en kvalitativ ansats. Val av metod avgörs enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) av syftet. Därför gjorde vi bedömningen att en kvalitativ undersökning var mest 

lämplig för att få svar på undersökningens syfte och frågeställningar. Forskningsintervjun 

definieras som en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld 

i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening. (ibid.) Genom val av den kvalitativa 

intervjun kunde vi ställa mer komplicerade frågor. Intresset att undersöka ett område - 

rekrytering av ledare - som inte är så väl beskrivet i litteraturen utan bygger på färdigheter 

gjorde att det också passade att välja en kvalitativ forskningsansats. 

Beskrivning av urval och undersökningsgrupp 

Vi valde att söka våra respondenter på den marknad som hanterar rekryteringar inom högre 

befattningar, s.k. executive search. Det är en bransch som består av allt från multinationella 

koncerner till egna företagare utan anställda samt personer verksamma inom offentlig 

förvaltning. Urvalsgruppen för den här studien är rekryterare placerade i Stockholm, som 

rekryterar ledare med personalansvar. Vi sökte brett för att få med representanter från flera 

typer av företag enligt ovan. Därefter lades ett intensivt arbete ned på att nå rätt personer 

d.v.s. accepteras av så kallade ”grindvakter” som är intresserade av forskarens syften och 

motiv – ”vad har organisationen att vinna på studien, vad kan studien kosta genom att 

medarbetare ska delta i exempelvis intervjuer och vilka risker är tänkbara när det gäller 

organisationens image” (Bryman, 2011, s. 144) och vi nådde fram till representanter från sex 

företag och organisationer som var villiga att bli intervjuade. Intervjuerna genomfördes under 

tre månaders tid.  

 

Ett urvalskriterium var att våra informanter hade som arbetsuppgift att göra rekryteringar av 

ledare med personalansvar. Däremot fanns inget krav på att de i nuläget skulle ha ett 

pågående uppdrag med en sådan rekrytering. I vårt målstyrda urval (Bryman, 2011, s. 350) 
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finns företag med få anställda som funnits kort tid på marknaden, etablerade svenska företag 

och en rekryterare inom statlig förvaltning. Målstyrt urval innebär att man väljer informanter 

på ett strategiskt vis med utgångspunkt från studiens syfte och frågeställningar.   

Kontakten med informanterna som valts ut tog vi själva. Vi skickade en e-post där vi 

berättade lite kort om oss själva, vår studies syfte samt vår teoretiska ansats.  

 

Beskrivning av respondenterna och deras arbetsplatser 

Vi valde att intervjua representanter från sex olika företag och organisationer. Vid ett tillfälle 

medverkade två rekryterare. Våra respondenters gemensamma bakgrund var att alla hade en 

akademisk examen. Deras yrkesmässiga bakgrund var olika men flera av respondenterna hade 

själva arbetat inom de branscher de rekryterade till. En del av respondenterna kom från den 

ekonomiska fakulteten, en del hade en Human Resources bakgrund och några av 

respondenterna hade en annan yrkesakademisk bakgrund. Av de sex intervjuerna med sju 

respondenter var fem kvinnor och två män. Åldersmässig befann sig respondenterna från 30 

års ålder upp till ca 60 års ålder.  Samtliga respondenter arbetar med executive search, det vill 

säga chefsrekrytering på högre nivåer, och är stationerade i Stockholm.  

Vi kommer inte att knyta respondenterna till de specifika företagen i beskrivningen av 

studiens resultat då vår uppsats inte har en komparativ ansats. Detta ger också våra 

informanter så stor konfidentialitet som möjligt.  

Intervjuguidens utformning  

Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer vilket innebär att det finns utrymme för 

följdfrågor och respondenten får stort utrymme att själv kunna utforma sina svar (Kvale & 

Brinkmann 2009). Till vår hjälp använde vi oss av en intervjuguide (se Bilaga 1) för att kunna 

styra intervjun i den riktning vi ville och på så sätt försäkra oss om att vi höll oss till vårt 

syfte. Intervjuguiden delades upp i olika teman där varje tema kunde kopplas till våra 

frågeställningar. Utöver våra teman bad vi informanterna om en kort information om deras 

organisation och deras yrkesmässiga roll och bakgrund. I slutet avrundande vi med frågan om 

respondenterna tyckte det fanns något vi inte berört och/eller något som är av stor vikt i deras 

urval av en ledare som vi inte ställt någon fråga kring. Under varje tema hade vi sedan 

förberett fyra till tretton intervjufrågor som vi såg hade stor relevans för vårt syfte. Dessa 

intervjufrågor plus följdfrågor som skulle kunna komma upp vid intervjusituationen, avsåg vi 

skulle räcka för att kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar. 
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Vi ställde också frågor kring tester till våra respondenter men få av dem använde tester själva 

vilket gjorde att vi valde att tona ner vårt intresse för detta område i denna studie. 

Genomförande av intervjuer  

Samtliga intervjuer utom två utfördes på respondenternas arbetsplatser. En intervju gjordes på 

ett café, den andra i ett mötesrum på en av författarnas arbetsplats. Platsen för intervjun var 

något som respondenterna själva fick bestämma då vi ville att de skulle känna sig trygga samt 

att de skulle få vara med att bestämma och känna sig delaktiga.  

Precis innan intervjuerna skulle starta, valde vi att läsa upp en del formalia som vi ansåg vara 

viktiga för respondenten att veta innan vi började. Här förklarades bland annat att studien var 

frivillig och att de när som helst kunde avbryta intervjun om de ville. Det nämndes också att 

vi såg dem som experter och att vi gärna skulle vilja ta del av just deras berättelse. Vi använde 

bandupptagning och bad respondenterna om lov till detta. Varje intervju var cirka 45 minuter 

lång. Vi intervjuade varje respondent enligt samma mönster. Vi tillfrågade alla om de önskade 

ta del av det transkriberade intervjumaterialet innan vi analyserade det, men samtliga tackade 

nej. Däremot önskade alla att ta del av den färdiga produkten.  

I intervjuerna med respondenterna definierade vi några viktiga begrepp såsom ledare, tidig 

uppväxt, samt den tidsram vi i vår uppsats kallar barndomen. Med tidig uppväxt menade vi 

från födseln upp till skolålder (jmf sju års ålder). Med tidiga relationella erfarenheter menade 

vi barnets tidiga relationer och erfarenheterna av dessa från födseln fram till skolålder (jmf sju 

års ålder). Barndomen definierade vi som uppväxten från födsel till ålder för 

gymnasieexamen. Med ledare menade vi personer i högre befattning med personalansvar. Vi 

valde att begränsa oss till rekryteringen av personer i högre ledarskapsbefattningar. 

Bearbetning av intervjuer  

Vi lät intervjuerna transkriberas av en erkänd transkriberingsfirma. Vi valde sedan att själva 

lyssna på intervjuerna och samtidigt läsa den transkriberade texten från intervjuerna och 

kunde konstatera att den transkriberade texten överensstämde med ljudupptagningen. Efter det 

gick vi igenom hela materialet på nytt för att bli grundligt bekanta med detta inför bearbetning 

och analys.  

Efter gemensam läsning av utskrifter av intervjuerna bearbetade vi intervjuutsagorna genom 

så kallad öppen kodning (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom öppen kodning bryts 

informationen ner i mindre delar till så kallade koncept. (ibid.). Samtidigt som vi genom 
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kodningen delade upp respondenternas svar under olika kategorier var vi noga med att inte 

tappa sammanhanget för deras utsagor. 

I resultatredovisningen återger vi citat ur intervjuerna som bäst illustrerar det vi avser att 

beskriva. Vi har valt att enbart göra små språkliga korrigeringar i citaten.  

Tematisering av intervjuerna 

Efter kodningen gjordes i enlighet med Brymans (2011) beskrivning en tematisk analys. För 

varje grupp av koder identifierades teman och subteman. Dessa teman och subteman utgjorde 

ett ramverk för den fortsatta analysen då vi sökte efter repetitioner, metaforer, analogier, 

likheter, skillnader och mönster. Vi relaterade också teman och subteman till teoretiska 

begrepp och tidigare forskning.  

Forskningsetiska principer        

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har tagit fram forskningsetiska principer 

för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf)  

Dessa huvudkrav är:   

Informationskravet: Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare 

om vilka villkor och uppgifter som gäller för deras deltagande och vad dess syfte är. Vi har 

kommunicerat våra intervjudeltagare vår studies syfte och att vår undersökning kommer 

användas i vår examensuppsats. Vi har informerat om att vi kommer att utföra ett mindre 

antal intervjuer och att dessa kommer att transkriberas. Intervjupersonerna blev också 

informerade om att intervjumaterialet kommer att sättas in i ett sammanhang. Vi tog också 

upp att vi är studenter och att vår handledare kommer att få ta del av materialet och att den 

färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig för allmänheten att läsas på Svenska institutet 

för kognitiv terapi (CBTI), men att namn och arbetsplats är skyddade. Innan intervjun 

skickade vi en e-post med information om studien, vårt syfte och vår teoretiska ram.  

Samtyckekravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan 

och forskaren bör inhämta deras samtycke att lämna uppgifter och medverka i forskningen. 

Intervjupersonerna har aktivt medverkat då de har blivit intervjuade. Intervjupersonerna har 

blivit upplysta att de har rätt att när som helst innan uppsatsens examination avbryta sin 

medverkan. Intervjupersonerna blev alla tillfrågade om de önskade ta del av den utskrivna 

intervjun innan vi påbörjade analysarbetet men samtliga avböjde.  

Konfidentialitetskravet: De medverkande i en undersökning skall ges största möjliga 

konfidentialitet. Det är endast vi författare och vår handledare som har tagit del av 

intervjuerna i dess helhet och vi har i uppsatsen valt benämna respondenterna endast med 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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respondent och den siffra vi tilldelat intervjun för att bevara deras anonymitet för person och 

arbetsplats. Den firma vi använt för transkribering av intervjuerna har inte fått information om 

namn och arbetsplats utan enbart respondenternas kön och ålder.  

Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. Vårt insamlade material i intervjuerna kommer endast att användas i vår 

uppsats. Intervjupersonerna har blivit tillfrågade om de önskade ta del av materialet innan 

uppsatsen examinerades samt om de önskade få den färdiga produkten.  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

”Trovärdigheten för en studie kännetecknas av att data har insamlats på ett korrekt sätt och att 

analysfasen har präglats av regelbunden metodisk struktur. Det är inte lätt att kontrollera 

tillförlitligheten hos kvalitativa studier, därför är det viktigt för forskaren att visa på de 

förutsättningar vilka resultaten har utvecklas ifrån. Även om läsaren inte kommer fram till 

samma resultat som författarna är det viktigt att denne är införstådd med författarnas 

förförståelse och teoretiska referensram” ( alterud, 1998, s. 56). Enligt Bryman hänför sig 

reliabiliteten i kvalitativ forskning till bland annat undersökningens genomskinlighet 

(Bryman, 2011). Vi har genomgående eftersträvat att ge noggranna beskrivningar av alla delar 

av forskningsprocessen. 

Reliabiliteten är också beroende av att undersökningen har utförts med frånvaro av 

slumpmässiga och osystematiska fel (Kvale & Brinkman, 2009). För att inget skulle gå 

förlorat så gjorde vi bandupptagningar som därefter transkriberades ordagrant, så inom ramen 

för insamlingen bedöms reliabiliteten vara god. I sina svar har respondenterna gett oss 

beskrivningar som är så noggranna, detaljerade och rika att de kan antas stärka validiteten (jfr 

Kvale & Brinkmann 2009). Fyra intervjuer genomfördes av båda författarna och två intervjuer 

genomfördes av enbart en av författarna. Dock har båda lyssnat igenom samtliga intervjuer 

och jämfört det transkriberade materialet mot ljudupptagningarna samt att vi har båda varit 

delaktiga i bearbetning och analys av vårt material. Att vi varit två författare antas också 

stärka reliabiliteten. (jfr ibid.)  

”Validitet är beroende av att vi mäter det vi avser att mäta och om detta är utklarat i 

frågeställningen” (Kvale & Brinkmann, 2009, s.  64). För att uppnå god validitet 

eftersträvade vi att säkerställa att intervjufrågorna avspeglade syftet och skulle kunna generera 

svar på frågeställningarna. Eftersom forskaren är undersökningsinstrumentet kopplas validitet 

till undersökarens hantverksskicklighet (ibid.).  
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För att inte lägga in vår egna förförståelse eller våra fördomar i analys och tolkning har vi om 

och om igen kontrollerat och ifrågasatt det vi kommit fram till. Kvale och Brinkmann (2009) 

ställer den perspektivistiska subjektiviteten i kontrast till tendentiös subjektivitet som innebär 

att bara leta efter det som stödjer den egna uppfattningen. Perspektivistisk subjektivitet i vårt 

fall innebär att vi har analyserat vår empiri utifrån vårt valda teoretiska perspektiv. Det 

innebär också att en annan forskare som har ett annat teoretiskt perspektiv skulle kunna göra 

andra, men inte motstridiga tolkningar med utgångspunkt ifrån samma empiri (ibid.).  

Vid datainsamlingen kan undersökaren pröva innehållet i svaren genom att ställa flera 

liknande frågor som fokuserar på samma tema och undersöka konsistensen i svaren                

(Bryman, 2011). Vilket vi kan säga att vi har gjort, då vår intervjuguide hade många frågor 

som ”gick in i varandra” (se intervjuguide, bilaga 1) och att respondenterna själva drog 

slutsatser och gjorde återkopplingar till det som redan diskuterats, vilket ger en röd tråd i 

intervjun som förväntas stärka dess trovärdighet.  

För att kunna besvara syftet på ett relevant och trovärdigt sätt har vi resonerat kring val av 

lämplig metod, med vår handledare. Liknande resonemang har även förts kring teoretiska 

perspektiv och tolkningen av resultaten. Vi har jämfört vårt resultat med tidigare forskning 

men har dock inte haft någon liknande studie att jämföra med.  

Då vi bedömer att undersökningen som helhet har en godtagbar reliabilitet och validitet, är det 

enligt Kvale och Brinkmann (2009) relevant att fråga sig om resultaten går att generalisera. 

Denna studies syfte och metod är inte att uppnå ett resultat som är generaliserbart till 

populationen och därför är statistisk generalisering inte relevant. Vårt urval är inte 

slumpmässigt utan ett målstyrt bekvämlighetsurval (Bryman, 2011, s. 350). Kvale och 

Brinkmann (2009) presenterar istället vad de kallar analytisk generalisering som betyder att 

man gör en bedömning av hur studiens resultat kan ge vägledning för förståelse av en annan 

situation med liknande förutsättningar. Då krävs det en analys av likheter och skillnader 

mellan undersökningen och den tänkta tillämpningen, vilket den som avser göra 

tillämpningen står för. För att detta ska kunna ske krävs det täta beskrivningar, så att relevanta 

aspekter är tydliga och det är möjligt att göra en jämförelse (ibid.). Med naturalistisk 

generalisering avses den generalisering som utgår från erfarenhet som utvecklas genom att 

tyst kunskap övergår till uttalad (ibid. s. 281). 
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I redovisningen av empirin har vi strävat efter att skapa fylliga beskrivningar av 

respondenternas utsagor, även om dessa av nödvändighet är nerkortade. På så sätt minskar 

möjligheterna för andra att göra en god bedömning av överförbarheten. Vi anser dock att 

beskrivningarna i kombination med belysande citat skapar en tillräckligt god bild.  

Vi tror därför att liknande svar skulle framkomma om undersökningen utfördes i en annan 

svensk stad eller om intervjuerna utfördes av en annan intervjuare då undersökningens empiri 

representerar flera olika typer av rekryteringsföretag som har bred kompetens och frågorna är 

ställda för att kunna besvara våra frågeställningar.  

Kort sammanfattande kommentar 

I detta kapitel har vi redogjort för den kvalitativa metod vi valt att lägga upp vår studie efter 

samt hur vi gått tillväga för att inhämta, bearbeta och analysera vårt material. Vi har beskrivit 

hur vi arbetat efter de forskningsetiska principerna. Vi har även tagit upp vår studies validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet.   
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5 Resultat  

I detta kapitel kommer vi att presentera studiens resultat. Resultatredovisningen är indelad 

efter studiens frågeställningar. Inledningsvis kommer vi ge en kort bakgrund om 

respondenternas tidigare kunskap om anknytningsteori, beteendevetenskap och psykologi för 

att sedan redogöra för respondenternas svar på varje frågeställning. Efter varje redogörelse av 

respondenternas svar följer en analys. 

Respondenternas tidigare kunskaper inom undersökningsområdet 

Ingen av våra sju respondenter hade någon beteendevetenskaplig eller psykologiskt inriktad 

akademisk utbildning. På den direkta frågan om tidigare formella kunskaper inom 

beteendevetenskap och psykologi svarade majoriteten att de inte kunde särskilt mycket men 

flertalet kunde ändå påvisa att det läst en hel del om psykologi och betonade vikten av egen 

personlig utveckling. 

Samtliga respondenterna hade visst intresse för området men omfattningen av intresset 

varierade starkt. En av respondenterna med stort intresse för beteendevetenskap och psykologi 

nämnde t ex att de på hens företag förde dialog med andra hela tiden om tolkningar och idéer. 

En annan respondent nämnde ett samarbete med psykologer och regelbundna föreläsningar 

företaget anordnade om olika ämnen. Flera av respondenterna reflekterade över kunskapen - 

kring psykologiska processer, tre respondenter tog i intervjuerna upp att ju mer de jobbat, 

desto mindre säkra blev de och istället uppstod ännu fler frågor. En respondent svarade att 

kunskapen inte var så stor men att hen läst en hel del böcker om olika personlighetstyper. 

En av respondenterna beskrev att det kunde vara en svaghet att inte ha någon 

beteendevetenskaplig eller psykologiskt inriktad akademisk utbildning.  Hen uttryckte att de 

hade starkt fokus på leverans och att det ska fungera i affärslivet, vilket gjorde att affärerna 

blev det viktiga. Huvuduppgiften menade hen är att leverera en kandidat till rätt uppdrag, ofta 

baserat på vad kandidaten tidigare utfört. Människan bakom resultatet blev lite mindre viktig. 

Den respondent som visade minst intresse för det beteendevetenskapliga området svarade ett 

klart nej med motiveringen att den research de gör inte är vetenskapligt baserad, utan 

”performance”-baserad, d.v.s. researchen är baserad på kandidatens tidigare meriter. Hen 

hävdade att de flesta headhunters är ”supergrunda” på kunskaper inom psykologi. Men 

samtidigt vittnande hen om att hur kandidaten betett sig i tidigare yrken ofta präglas av hur 

hen var som barn och att det kunde ha betydelse. 
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Vilken vikt lägger rekryterarna vid ledarskapskandidaters tidigare 

relationella erfarenheter och kandidaternas förmåga att idag själva 

beskriva och reflektera över dessa i rekryteringsprocessen?  

Respondenterna beskriver på olika sätt hur deras intresse för kandidaternas beskrivna 

erfarenheter av tidigare anknytning tar sig uttryck i deras praktiska rekryteringsprocess. De 

för bland annat fram vikten av att närma sig klientens barndom på ett respektfullt sätt och 

undersöka vilken påverkan den haft för individen. Flera av rekryterarna var inne på samma 

tema – att se ” hela människan” och ”att allt ska hänga ihop”, som viktiga faktorer. Flera av 

respondenterna tog också upp att kandidaternas egna förmåga att förhålla sig till sig själva och 

till sina upplevelser var av största vikt.  

”Jag tycker att det känns riktigt bra när man går igenom en person, 

och det är inte alltid som jag går igenom så himla noga med att precis 

de här har varit så och så, utan att allting hänger ihop.” Respondent 4 

Respondent 5 formulerade det som att det handlar om att få en bild av om kandidaten är en 

person som vill dela med sig av personlig information.  Det berör även den kommunikativa 

förmågan, och förmågan att knyta an också till människor i en ny situation. 

Flera av våra respondenter beskrev att de under sitt letande ser till att det inte finns 

diskrepanser mellan t.ex. CV och vad kandidaten verkligen åstadkommit eller vad de uppgett 

om sig själva och vad andra berättar. På frågor kring uppväxt beskrev några av 

respondenterna att det inte behövde vara en ”perfekt” uppväxt. En individ som kom från en 

svår situation kan ju haft en annan vuxen person som fungerat som stöd t.ex. en lärare eller en 

granne. En respondent menade vidare att om en kandidat berättar om svåra situationer är det 

inte bara hur du har haft det utan hur du talar om det som blir viktigt. 

”Jag är helt övertygad om att så som folk förhåller sig till sin uppväxt 

är helt avgörande för hur man är som ledare.” Respondent 3 

Likt respondent 5 nedan resonerade flera respondenter om att man som människa kan finna 

sätt att hantera livets motgångar;  

”Är han påverkad av sin uppväxt? Absolut. Lyckas han kompensera 

det? Ja i högsta grad.” Respondent 5  

En av våra respondenter beskrev att svåra erfarenheter kan trycka ner en person om man inte 

får utveckla sina sidor men kan också ge lite revanschlust.   
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”Några av de bästa ledarna som finns är ju det därför att de har 

försonats med en jävligt jobbig uppväxt. Alltså flera av de som jag har 

tillsatt och tycker är helt otroliga människor idag, de har ju vuxit med 

de utmaningar som livet har gett dem”. Respondent 3 

Flertalet av våra respondenter resonerade om människans inre kraft till återhämtning och att 

det var viktigt att kandidaten antingen genom en trygg uppväxt eller genom egen utveckling 

erövrat den säkerheten och förmågan. I samma resonemang påtalade flera av respondenterna, 

likt respondent 7 nedan, vikten av att känna att kandidaten hade en egen inre trygghet och 

stabilitet för att orka med de utmaningar som ledarskaparbetet innebär.  

”Då kommer du till det här med alltså egen trygghet, emotionell 

stabilitet som är en förutsättning för att orka den ensamhet och liksom 

att balansera om sig själv och inte. Där någonstans blir det alltså en 

människa som saknar den inre tryggheten eller. Får man vara mycket 

mycket mer försiktig med och jag är obekväm med att sätta sådana 

som VD här därför att där har du ingen som vaktar på dem på det 

sättet”. Respondent 7 

Vidare uttryckte sig en respondent att det både kan handla om den tidiga uppväxten 

med även andra faktorer som temperament etc.  

”Det jag inbillar mig har mycket att göra med det man har, alltså dels 

den sten man är karvad i antar jag, temperament men sedan 

naturligtvis den tidiga uppväxt man har fått.” Respondent 7 

En respondent uttryckte det som att den bästa ledarskapskandidaten är ju inte alltid heller den 

som haft en trygg barndom utan några småstenar som skaft. Hen förklarar det som att 

kandidaten annars kan sakna en beredskap om det kör ihop sig helt.  

Analys 

Mentaliseringsförmåga innebär att förstå hur andra människor tänker och känner och vad de 

har för intentioner i relation till sina egna tankar och känslor. (jfr Broberg et al., 2006). Denna 

förmåga utvecklas i samspelet med andra människor. Broberg (ibid.) menar att det generellt 

sett är interaktionen med de främsta anknytningspersonerna (vanligtvis föräldrar) som har 

starkast påverkan på en persons förväntningar om hur kommande anknytningsrelationer 

kommer att te sig. Förälderns roll i uppväxten betonas därmed som starkt bidragande till en 
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individs mentala scheman över hur andra relationer under livscykeln utvecklas. Flera av våra 

respondenter lyfte fram vikten av att som ledarskapskandidat kunna dela med sig av och 

reflektera över sina tidiga relationella erfarenheter och att kunna upprätta en bra kontakt både 

i mötet med rekryteraren och i förlängningen också med de medarbetare som 

ledarskapskandidaten kan komma att arbeta med som ledare.  

Det behöver inte nödvändigtvis innebära att den bästa ledarskapskandidaten har haft en trygg 

uppväxt. Några av våra respondenter tog upp att deras uppfattning är att ledarskapskandidaten 

är påverkad av sin uppväxt men kan kompensera för det. Ett sådant synsätt speglar det som 

kan beskrivas i termer av resiliens d.v.s. att kunna återhämta sig från svåra upplevelser. Flera 

respondenter betonar även förmågan att använda sig av sina livserfarenheter.  

Popper (2012) betonar att vårt sätt att leda är hämtat från livserfarenheter – erfarenheter som 

vi förvärvar genom hela livet och inte minst de vi grundlägger under barndomen. Även om 

respondenterna såg tidiga relationella erfarenheter som viktiga betonade flera av 

respondenterna vikten av att i en rekryteringsprocess möta den människa som de har framför 

sig och inte sila allt genom deras uppväxt och erfarenheter. Deras resonemang visar i det 

avseendet likheter med Bowlbys (2010) ståndpunkt att det aldrig är adekvat att framställa 

arbetsmodeller, d.v.s. modeller för sättet att fungera i förhållande till andra, som fullt och fast 

fixerade vid någon given tidpunkt. Utöver att vissa livssituationer innebär större möjlighet att 

förändra sina arbetsmodeller, så menar Bowlby att olika former av psykoterapi kan fylla 

denna funktion. (Broberg et al., 2006). Psykoterapi och egen personlig utveckling nämndes av 

några respondenter som viktiga inslag. En respondent tog även upp att de som företag 

sponsrade sina anställda till personlig utveckling.  
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Ser rekryterare ett samband mellan kandidaters ledarskapsförmåga och 

deras förmåga att bygga och bibehålla relationer idag samt mellan det 

senare och tidigare relationella erfarenheter? 

Respondenterna fick på en 10 gradig skala bedöma hur viktigt de ansåg att kandidaternas 

förmåga att skapa och bibehålla relationer är för att vara en bra ledare. (10= mycket viktigt, 

1= inte viktigt). Det stora flertalet av respondenterna ansåg förmågan vara mycket viktigt och 

ett centralt urvalskriterium i rekryteringsprocesserna de arbetar i. 

 

Diagram 1. 

Samtliga respondenter instämde som tidigare nämnts i olika utsträckning i att en individ bär 

med sig erfarenheter från barndomen. Dessa erfarenheter har en påverkan på andra relationer i 

vuxen ålder såsom relation ledare/arbetstagare.  Huruvida respondenterna ansåg att dessa 

erfarenheter har en påverkan på andra relationer i vuxen ålder såsom relationen 

ledare/arbetstagare återkommer vi till.  

 

Respondenterna beskriver på olika sätt vad de ser som väsentliga förutsättningar för att vara 

en bra ledare. Någon tog upp egna erfarenheter av ett auktoritärt föräldraskap som en stark 

negativ faktor. 

”[…] Det är väldigt, väldigt intressant att se om ett auktoritärt 

föräldraskap har bidragit positivt eller negativt och om du vill ha 

någon slutsats av det så har det nästan alltid bidragit negativt, det är 
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väldigt få personer som klarade av det och växer, de tappar i alla fall 

tid tills de sorterar ut det att de ska bara plocka det positiva av det 

utan det negativa så det kan ta lång tid innan de sorterar ut det i 

livet”. Respondent 6  

Respondent 6 utvecklade sitt resonemang med att beskriva de svårigheter hen uppfattade att 

ledare många gånger har i sitt ledarskap. Att kunna förhålla sig till och fungera som ledare 

över den personal man är satt att leda;  

[…]Och det kommer att vara en stor marknad för psykologer framöver 

hur det har funkat kan jag lova dig, inte minst i 

ledarskapssammanhang där folk skall förhålla sig till alla möjliga 

främmande människor som de ärver.” Respondent 6 

Flera av våra respondenter beskrev vikten av att kandidaten idag kunde skapa och ha kvar 

relationer. Likt citatet ovan, påtalade flera respondenter vikten av att ledaren måste ha 

förmåga att möta och skapa relationer till människor som ledaren inte själv valt som 

medarbetare, för att få förtroende att utöva sitt ledarskap. En respondent utryckte det som ”om 

man inte filat några kanter så kan man ju vilja bestämma själv”. Vidare uttryckte hen att det 

centrala i ledarskapet egentligen är förmågan att skapa och utveckla relationer och att den 

egna fackkunskap en ledare har är underordnad förmågan att skapa och utveckla relationer om 

man pratar om riktigt ledarskap.  Även en annan respondent uttryckte vikten av att en ledare 

inte kör sin agenda eller ”tycker för högt” om sig själv, och underströk att både 

målmedvetenhet och empati är viktiga egenskaper för att fungera som ledare. Hen ansåg 

vidare att om man är en väldigt självupptagen person och inte släpper in andra tillräckligt 

mycket hjälper det inte att du når resultatmålen eftersom det då inte finns någon utöver 

ledaren som kan ”bära målet”. Hen menade också att hen själv inte tror på strukturer där 

ledaren själv ska uppnå något utan att inkludera andra.  

 

Till skillnad mot respondenternas uppfattning om att det finns ett samband mellan 

kandidatens förmåga att skapa och bibehålla relationer och att vara en bra ledare, ansåg färre 

av respondenterna att kandidatens tidigare relationer var betydelsefulla för förmågan att 

skapa och bibehålla relationer idag. Respondenterna fick på en 10 gradig skala bedöma hur 

betydelsefullt de ansåg detta vara. (10= mycket betydelsefullt, 1= inte betydelsefullt). Även 

om medelvärdet är något över det neutrala 5 är det en stor spridning i svaren där en del såg en 

tydlig koppling medan de andra såg ett mycket begränsat samband.  
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Diagram 2 

En av de respondenter som såg en tydlig koppling mellan ledarskapskandidaternas tidigare 

relationer och förmågan att skapa och bibehålla relationer idag motiverade det med att hen 

tycker sig se att det hos vissa människor finns en stark grundtrygghet från tidiga år. Hen ansåg 

att man i näringslivet inte alltid uppmärksammar de förmågor som bottnar i den 

grundtryggheten utan mer går på prestationer och att många blir befordrade mer p.g.a. att det 

är väldigt duktiga på att t.ex. inbringa affärer till företaget än på deras förmåga att samarbeta 

och åstadkomma resultat tillsammans med andra. Hen beskrev vidare att hen trodde att man i 

militären är bättre på att identifiera och uppmuntra ledarskap genom relationer än vad man är i 

näringslivet.  

En respondent uttryckte att det finns de personer som söker sig till ledarskap för att de är 

genuint intresserade av att få andra människor att prestera, men hens känsla är att de 

personerna i första hand inte hamnar i näringslivet utan går till andra yrken och branscher. En 

annan respondent uttryckte tvärtemot att orsaken till att hen som rekryterare går till jobbet är 

för att hen tror att rekryterare genom sitt arbete gör världen lite bättre för att de söker fram 

ledare som kan skapa värde för aktieägarna men framförallt bidra till de mänskliga värden 

som ett gott ledarskap ger. Hen menade vidare att de viktigaste egenskaperna som en ledare 
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genom livet måste ha erövrat är ”inre förankring, personlig mognad och trygghet”. Det har 

även likheter vad Bowlby skulle likna en trygg anknytning som erövras i tidiga relationella 

erfarenheter. En respondent uttryckte sig som ”det är ingen popularitetstävling men man 

åstadkommer resultat och du kan inte åstadkomma resultat utan att ha fått tillräckligt många 

nyckelpersoner med dig”.  

Analys 

Anknytningsteorin som är baserad på biologiska, evolutionära och psykologiska processer 

förknippade med överlevnad är intressant även för utvecklingen av ledarskap menar 

Kohlrieser et. al. (2012). De beskriver den tryggt anknutne ledaren som en ledare som har hög 

grad av omsorg och också uppmuntrar hög grad av utforskande. Karaktäristiskt för denne 

ledare är att vara lugn, att acceptera individen, att se potentialen, att använda lyssnande och 

utforskande, att leverera kraftfulla meddelanden, att fokusera på det positiva, att uppmuntra 

risktagande, att inspirera genom inre motivation samt att signalera tillgänglighet. Samtliga 

respondenters resonemang om kopplingen mellan förmågan att bibehålla relationer och gott 

ledarskap visar likheter med Kohlreisers slutsatser. Däremot varierar synen på betydelsen av 

kandidaternas tidigare relationer för deras förmåga att skapa och bibehålla relationer idag. 

Popper (2012) betonar att vårt sätt att leda är hämtat från livserfarenheter – erfarenheter som 

vi förvärvar genom hela livet och inte minst de vi grundlägger under barndomen.  

Våra respondenter såg visserligen tidiga relationella erfarenheter som viktiga men betonade 

att de i en rekryteringsprocess inte går så djupt in på kandidaternas uppväxt och erfarenheter. 
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Om ledarskapskandidaternas tidigare relationella erfarenheter betraktas 

som viktiga av rekryterarna – på vilket sätt lyfts dessa fram, diskuteras och 

värderas under rekryteringsprocessen och hur motiveras detta?  

Även om respondenternas syn på hur viktiga tidigare relationella erfarenheter är för förmågan 

att skapa och bibehålla relationer idag varierade, bekräftade samtliga respondenter att de 

ställde frågor om kandidaternas barndom och att de ansåg att barndomen hade påverkan på 

kandidaternas ledarskap. Det som skilde dem åt var framförallt från vilken tidsepok de 

efterfrågade information och hur de ställde följdfrågor kring huruvida kandidaterna själva 

drog paralleller mellan sin uppväxt och sina relationer idag. Alla respondenter ställde frågor 

om uppväxten, föräldrarna och skolan. Samtliga respondenter förmedlade att de i samtal 

försökte kartlägga både vilken barndom kandidaterna haft och hur de förhöll sig till sin 

uppväxt och frågor kring den. En som lade stor vikt vid tidiga relationella erfarenheter 

beskrev sin andra intervju som följande;  

. […]Alltså för mig är det en stor del av min andra intervju, de får tio 

minuter att beskriva vad som har format dem under deras barndom, 

vad mamma och pappa gjorde, förhållande till syskon, vem de 

identifierar sig mest med, liksom dra ut händelser, miljöer, 

stämningar, intressen.” Respondent 3 

Av studiens resultat framgår också att en stor del av informationsinhämtningen under 

rekryteringsprocessen avseende kandidaternas uppväxt sker på flera plan, det är som tidigare 

nämnts inte bara innehållet i vad som sägs som är viktigt utan hur det icke verbalt förmedlas. 

Flera hävdar vidare att det säger väldigt mycket om vilken typ av person man är, hur man 

hanterar en sådan fråga och hur man väljer att svara, inte vad.  

”Beskriv liksom vilken mark är du sprungen ur? Vad har hänt? Vad 

var du för unge? Vad hände när du växte upp? Och inte som att nu 

skall jag utvärdera dig, jag är inte psykolog; utan jag vill höra vem du 

är. Jag börjar nog egentligen med familjestruktur och ordning och 

liksom föräldrarna vad har du för uppväxt, bara för att jag skall vara 

nyfiken på dem. Ja och sedan när man lutar sig tillbaka och har fått 

den där storyn så på något konstigt sätt så känns människan lite mer 

begriplig tycker jag. Men det är också ett sätt att få människorna att 

öppna upp tidigt i en intervju och börja prata om riktiga saker och 

viktiga saker.”  Respondent 7   
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Majoriteten av våra respondenter vittnade om att det gäller att få kandidaterna att känna sig 

komfortabla och det kan vara känsligt att berätta vad som har format vem man är idag utanför 

det som kan beskrivas i form av tidigare arbetsmeriter och genomgångna skolor. En 

respondent beskrev att hen ställer väldigt öppna frågor för att få förtroendet. För att beskriva 

hur bedömningen kan ske på flera plan och inte bara genom innehållet i vad kandidaten tar 

upp nämnde en av respondenterna att hen alltid var uppmärksam på vad hen kallade 

”kontaktlöshet”. Hen hävdade att det var ett varningstecken om en kandidat inte visade vad 

hen kände vid sin berättelse. 

”Då är jag så där ja men jag vet inte vem den här personen är, hur fan 

ska jag då kunna förutse hur vederbörande kommer att bli som VD?” 

Respondent 3  

Flera av våra respondenter beskrev att det är viktigt att kunna sätta in kandidaten i ett 

sammanhang av både tidigare erfarenheter och relationer för att få en bra helhetsbild av hur 

denne kommer fungera som ledare.  

”Det här med att allting ska hänga ihop, att det är ett jobb som är 

väldigt mycket omdöme och helhet” Respondent 4 

Flera av våra respondenter uppgav att kandidatens berättelser om sig själva behöver hänga 

ihop både på CV:t och i referenstagningarna. Några av respondenterna använder sig av både 

av kandidatens uppgivna referenser och av informella referenser. Samtliga respondenter 

ställde frågor om hur kandidaterna idag upplevde relationer till kollegor och chefer samt hur 

de privata relationerna med t.ex. familjen såg ut idag. Däremot använde respondenterna i 

varierande grad kandidaternas tidigare relationserfarenheter för att utvärdera kandidaternas 

lämplighet som ledare. Respondenterna fick bedöma på en 10 gradig skala i vilken 

utsträckning de använde detta för att utvärdera kandidaten (10 i hög utsträckning, 1 i låg 

utsträckning). Utfallet låg i genomsnitt i linje med det neutrala 5. 
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Diagram 3.   

 

Det var en stor variation i hur respondenterna svarade. En respondent som använde sig av 

kandidaternas tidigare relationserfarenheter i liten utsträckning uttryckte det som ”man 

försöker, men jag tror inte vi rekryterare är där riktigt, de flesta är faktiskt totalt ointresserade 

av människovärde eller hur folk mår och hur de haft det i sin barndom, så långe något ser bra 

ut på pappret”.  En respondent skattade högt på frågan. Hen uttryckte inledningsvis att hen 

önskade svara 10 på ren instinkt men med det förbehållet att det faktiskt inte är själva 

relationen i sig utan förhållningssättet till relationen som är avgörande och därför valde hen 

att sätta en 7-8 på skalan. Hen beskrev att de ställer frågor om faktiska miljöer under 

uppväxten, stämningar, dramatiska händelser och intressen och menade att dessa formar en 

person väldigt mycket. Motsatsen var den respondent som lade sig på 1-2 och motiverade det 

med att frågor kring barndomen och relationer inte fick så stora återverkningar på 

rekryteringen. 

Samtidigt sade dock samma respondent att det är viktigt att få en bild av om kandidaten är en 

person som vill dela med sig av ganska personlig information, vilket respondenten menade 

kopplade tillbaka till den kommunikativa förmågan och förmågan att knyta an till människor.  

Analys 

Popper (2012) för ett resonemang om att för att kunna bli ledare, nominerad av andra, krävs 

vissa egenskaper. För att komma dit krävs framförallt att man har uppnått och internaliserat en 
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positiv modell av sig själv. Forskningen leder honom till slutsatsen att för att ha kapacitet att 

bli en transformell ledare d.v.s. en ledare som visar uppriktigt intresse för och emotionellt 

engagemang i sina medarbetare krävs det en positiv modell av jaget och positiva modeller av 

andra – vilket han likställer med att ha en trygg anknytningsstil.  Att ha internaliserat en 

positiv modell av sig själv har alltså beröringspunkter med att ha erfarit trygghet och stabilitet 

i sina tidiga relationer. Några av våra respondenter använde begreppet trygghet i relation till 

sin omgivning och en respondent beskrev egen trygghet och emotionell stabilitet som en 

förutsättning för att orka ledarens ensamhet. En annan respondent hänvisade till att under den 

tidiga uppväxten utvecklar de förmågor som behövs för att kunna lyssna på andra och vara 

empatisk med andra men som vuxen och ledare ändå våga leda och utveckla organisationen.  

Broberg et al. (2006) tar upp Bowlbys forskning som visar att politiskt och annat ledarskap 

måste bygga på i grund och botten samma fundament som den trygga anknytningen. Föräldrar 

måste förtjäna sitt barns tillit genom att vara lyhörda och förutsägbara i sin omvårdnad. 

(Broberg et al., 2006, s. 326). Ledare kan på liknande sätt förtjäna medarbetarnas tillit genom 

att vara hederliga och själva visa att de ser till det allmännas bästa för att de ska få 

medarbetarna att avstå från egna kortsiktiga vinster till förmån för allmänna långsiktiga mål.  

I vår studie har vi främst sett att respondenterna betonar förmågan att bygga och bibehålla 

relationer. Vi ser inget stöd för att de aktivt tillämpar några idéer som påminner om teorier 

kring den transformelle ledaren (Popper, Mayseless, & Castelnovo, 2000). Att ledarskap 

bygger på samma fundament som den trygga anknytningen (Bowlby, 2010) kan utläsas i en 

del svar kring inre trygghet. Men samtidigt som respondenterna hävdar att tidigare 

relationserfarenheter är viktiga svarar alla att de saknar kunskaper för att utvärdera dessa 

erfarenheter och deras betydelse. Några respondenter tillmäter tidigare relationserfarenheter 

ett lågt värde och väger inte in dem i sina bedömningar alls. 
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Om ledarskapskandidaternas tidigare relationella erfarenheter inte 

betraktas som viktiga hur motiverar rekryterare detta? 

 
I diagrammet nedan visar vi sambandet mellan rekryterarnas bedömning av hur viktig 

kandidatens förmåga att skapa och bibehålla relationer är för att vara en bra ledare och i 

vilken utsträckning rekryterarna använder sig av kandidaternas tidigare relationserfarenheter i 

arbetet att utvärdera kandidaten. Som framgår av diagrammet går det inte att se något sådant 

samband. Detsamma gäller om man tar bort de två respondenter som ”inte ser ett så tydligt” 

samband mellan en persons förmåga att idag skapa och bibehålla relationer och tidigare 

relationserfarenheter.
1
  

 

 

Diagram 4.  

Även respondenter som i hög grad såg ett samband mellan förmågan att skapa och bibehålla 

relationer idag och tidigare relationserfarenheter (diagram 2) samt vikten av att ha förmåga att 

bygga och bibehålla relationer idag och ledarskapsförmåga (diagram 1) valde att inte använda 

sig av dessa kriterier i någon högre utsträckning. I studiens resultat kan vi samtidigt se tydliga 

tendenser till att rekryterare söker kandidater som har en trygg anknytningsstil, (även om de 

inte själva använder sig av det begreppet), och i förlängningen en trygg ledarskapsstil.  

 

 I våra intervjuer framkom ett antal övergripande skäl till varför respondenterna enbart i 

begränsad omfattning använde sig av kandidatens beskrivna tidigare relationserfarenheter som 

ett instrument i rekryteringsprocessen. Flera av våra intervjuade rekryterare ser svårigheten 

att i sina samtal närma sig frågor om barndom och relationer.  

                                                 
1
 När respondenterna angivit ett spann har medelvärdet i spannet använts. När respondenterna vid två tillfällen 

inte angivit en siffra har ”inte så tydligt” tolkats som 1-2 vad gäller styrkan på samband 



 43 

En anledning respondenterna nämnde var att tidiga relationserfarenheter är svåra att prata om 

och att det finns en rädsla för att som en respondent uttryckte det;  

”Det är just det att man vet själv att man inte är professionell på det kanske, 

man ska inte leka psykolog bara för man jobbar med rekrytering brukar jag 

säga”. Respondent 6 

En annan respondent beskrev att kandidaterna kunde bli avvisande 

[…]”En del blir jättestörda att man fråga över huvud taget ”vad har 

du med det att göra, min barndom?” Respondent 1  

Respondent 6 tog även upp att;  

”Det är inte alltid väldigt uppskattat utan det är svårt och ju yngre, 

desto lättare är det för de känner det var inte så länge sedan men när 

det blir 55 åringar så man skall fråga hur många syskon har du, om de 

är 1, 2 eller 3 så ska man försöka se varför ställde jag den frågan så 

blir det lite komplicerat men jag har faktiskt alltid ställt de frågorna.” 

Respondent 6 

Vidare menade respondent 6 likt flera av våra respondenter att man är tvungen att handskas 

med informationen rätt och ha förmåga att hantera och tolka kandidatens berättelse;  

 

”Det är ingen vetenskaplig studie direkt så att man skall vara försiktig 

och inte dra för många slutsatser om man inte är professionell. Vad 

gör jag av materialet? I vuxnas liv så är det lättare att prata om det 

[relationen till sina egna barn]) än att prata om deras barndom.” 

Respondent 6 

En annan orsak är att de beskriver uppdraget att rekrytera kandidater mer som ett 

förmedlande uppdrag och då ingår inte bedömning. Några av våra respondenter beskriver att 

jobbet inte handlar om att hitta ”goda ledare” utan är mer inriktat på försäljning och 

förmedlande av tänkbara kandidater till uppdraget.  

 

”Branschen är byggd på försäljare och man måste som rekryterare 

kunna sälja på uppdrag eller/och sälja in kandidaten”. Respondent 3  
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Flera av våra respondenter betonar att det är viktigt att vara medveten om premisserna för 

rekryteringsprofessionen. En premiss är att arbetslivet inte efterfrågar djupare kunskap om 

ledaren, en annan premiss är att rekryterarna inte får betalt för att belysa 

ledarskapskandidatens förtjänster i fråga om relationsskapande och en tredje är att arbetslivet 

är byggt efter andra parametrar t.ex. enbart kandidaternas ”performance” d.v.s. vad de uträttat 

tidigare. En respondent beskriver det som att yrket är inriktat på att göra research och hitta rätt 

kandidat till rätt uppdrag. Då är det just det man som rekryterare levererar, det är ett säljarbete 

där grunden är att hitta kandidater som tidigare presterat och att man kan gå i god för att de 

troligen kommer att prestera även på kommande uppdrag. Grunden för att kandidaten troligen 

kan leverera exemplifieras med skolgång och tidigare uppdrag. 

Några av respondenterna beskrev den situationen - att mest använda tidigare meriter och 

bedöma kandidaterna utifrån faktorer som skolgång och tidigare uppdrag – som riskfylld. 

Kandidater som skulle kunna passa bra för uppdraget och som skulle kunna gå att upptäcka 

om tid fanns för mer bedömning, får inte alltid chansen och urvalet tenderar att bli begränsat. 

En av våra respondenter tog upp att man vid en hård och snabb gallring kan missa de mer 

oförutsägbara kandidaterna och beskrev det som att det gäller att; 

 

”Hitta rätt fåglar till luften” och att det är en konst att leta och finna 

den som passar bäst till uppdraget.” Respondent 3 

Våra respondenter återgav att det inte finns någon given modell för arbetet att rekrytera ledare 

utan det får man utforma själv.  

 

”Jag upplever liksom att många som jobbar i den här branschen är 

socialt skickliga, duktiga på att sälja och transaktionsorienterade.” 

Respondent 5.  

Vi kan också konstatera att respondenternas kunskapsnivåer varierar. De upplever själva i stor 

utsträckning att de inte har tillräcklig kunskap för att bedöma sambanden mellan tidigare 

beskrivna relationer och ledarskap. Respondenterna uppgav som vi tidigare nämnt att de till 

stor del saknade formell beteendevetenskaplig eller psykologisk utbildning för detta.       

Under våra intervjuer var det ingen av respondenterna som beskrev att de hade haft några 

djupare funderingar kring sambandet men flera blev intresserade.  

 



 45 

”Nu känner jag nästan att jag borde fråga lite mer om det där. Nej, 

men vi går inte in så mycket på precis vilka personer som har haft 

betydelse för en, de brukar komma senare i affärslivet, så vi lägger inte 

så, det är lite motsägande egentligen”. Respondent 4 

Analys 

Som vi visat i avsnittet om tidigare forskning inom området, har endast ett fåtal forskare gjort 

den direkta kopplingen mellan anknytningsteorin och ledarskapsförmåga. Kohlrieser et al. 

(2012) och Popper (2012) driver tesen att det finns stor nytta av att använda sig av 

anknytningsteorin för att utveckla ledarskap. Vi har i våra intervjuer ställt frågor om hur 

respondenterna gör för att identifiera ledare till sina uppdragsgivare och vilken vikt de i det 

sammanhanget lägger på aspekter som skulle kunna knytas till anknytningsteorin. Frågan om 

att verkligen utveckla ett gott ledarskap visade sig sekundärt för respondenterna då deras 

uppgift vara att identifiera dem som redan i stor utsträckning var goda ledare. Intresse för att 

verkligen veta mer om anknytningsmönster fanns trots detta hos flertalet respondenter. Vi har 

inte i våra efterforskningar funnit någon som har undersökt varför rekryterare inte använder 

sig av anknytningsteoretiska modeller varför det är svårt att göra jämförelser mellan denna 

studies resultat och tidigare forskning. 
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6 Diskussion  

 

Vi har tidigare knutit samman studiens beskrivande resultat med våra teoretiska 

utgångspunkter och den forskning vi presenterade i kapitlet kunskapsläge. Nedan redogör vi 

studiens slutsatser. Vi för även en diskussion om vald metod och förslag till fortsatt forskning.  

Studiens viktigaste slutsatser 

Forskning visar att det finns likheter mellan anknytningsteori och ledarskap på det sätt att 

relationen förälder/barn liknar relationen mellan ledare/medarbetare på en arbetsplats. Det 

stöd som en ledare kan ge kan likt en förälders stöd vara både supportande och det kan ge 

omsorg och även uppmuntra utforskande (Popper et al., 2000 och Kohlrieser et al., 2012). 

Figuren på nästa sida sammanfattar sambanden mellan tidigare relationer och förmågan att 

bygga och bibehålla relationer idag. Den visar även den överensstämmelse mellan dessa 

förmågor och goda ledaregenskaper vi har funnit i tidigare forskning och teoretiska modeller 

och hur det överensstämmer med de respondenternas beskrivningar av hur 

rekryteringsprocessen går till från en sådan synvinkel. 
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Figur 1 

Samtliga respondenter ansåg att förmågan att skapa och bibehålla relationer är centralt för 

ledarskapsförmågan. I det fallet överensstämmer deras syn med forskning inom området 

(Kohlrieser et al., 2012, Popper et al., 2000). 

Vad gäller kopplingen mellan en persons förmåga att bygga och bibehålla relationer idag och 

tidigare relationella erfarenheter, (som har ett starkt stöd inom anknytningsteorin) och 

ovannämnda forskning så ställde sig några respondenter sig mer tveksamma till sambandet 

medan andra fann det relevant. Flera respondenter reflekterade över resiliens och att personer 

vad som inom anknytningsteorin benämns som en otrygg anknytning under uppväxten i 

vuxen ålder kan kompensera för vad som saknats under tidigare relationer. 

Än färre använde sig av kandidatens tidigare relationserfarenheter i utvärderingen av denne, 

dvs. anknytningsteoretiska mönster från tidiga relationer får inte så stor betydelse i den 

samlade bedömningen av en kandidat inför slutkundens bedömning av dennes lämplighet.  
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Anledningarna till att respondenterna inte använder sig av modeller för att undersöka 

kandidaters tidigare relationella erfarenheter och dess påverkan på dennes förmåga att vara en 

god ledare är flera. Okunskap både hos respondenterna och hos deras uppdragsgivare är en. 

Rädsla för att gå kandidaten för nära och störa övrig informationshämtning är en annan. 

Samtidigt är respondenterna noga med att påpeka sina begränsade teoretiska kunskaper inom 

beteendevetenskap och psykologi och hävdar att deras roll är mer förmedlande/säljande med 

tyngdvikt på den research de gör för att hitta kandidater. Som vi tagit upp i kapitlet Tidigare 

forskning är synen på ledarskap stark präglad av ett normativt synsätt och samspelet mellan 

och vad som i ledarskapsförmåga benämns som stödjande och uppmuntrande och som är 

belagda i tidigare forskning inte utnyttjas inom executive research i den utsträckning som ur 

ett bedömningshänseende av kandidater för ledarskapsbefattningar hade varit möjligt.  

Både under och efter intervjuerna med några av våra respondenter framkom mycket frågor 

och en nyfikenhet på anknytningsteori. Detta vittnar om att det väcktes ett intresse av att veta 

mer om ett område som, grundat på studiens resultat, ännu inte verkar ha fått gehör inom 

rekryteringsbranschen, men som ändå flera respondenterna såg som viktiga parametrar i fråga 

om hur kandidaterna senare kommer att fungera i sin ledarroll 

Sammantaget anser vi att det finns ett behov av personer med kompletterande och separat 

kompetens som i rekryteringssammanhang har möjlighet att fokusera på 

anknytningsteoretiska aspekter utan att beblanda sig med övriga hänseenden i bedömningen 

av kandidaten, dvs. det finns utrymme för användandet av anknytningsteoretisk kompetens 

vid rekryteringar, både utifrån en humanistisk och monetär synvinkel.   

Metoddiskussion 

Vi anser att vi i denna kvalitativa intervjustudie som genomförts med sju rekryterare på sex 

rekryteringsföretag förmått att ge en bild av hur dessa rekryterare genomför en rekrytering i 

fråga om de aspekter som studien avsett att undersöka. 

Vi bedömer att vi följt de forskningsetiska principerna och att våra respondenter i vår studie 

både har blivit informerade om studiens syfte, och om att deras deltagande är frivilligt och att 

deras uppgifter endast kommer att användas i denna studie. Då respondenterna var 

öppenhjärtiga och frispråkiga fann vi det angeläget att helt avidentifiera deras svar. Därför har 

vi valt att vara extra försiktiga om uppgifter om våra respondenters arbetsplats och bakgrund 

då antalet företag som hanterar rekryteringar inom högre befattningar s.k. executive search 
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firmor i Stockholm är begränsat. Vi valde därför att benämna våra respondenter med en av oss 

tilldelad siffra.   

Vi har med facit i hand sett att vårt tillvägagångssätt varit fruktbart med tanke på den studie vi 

syftade till att göra. Metodmässigt skulle det vara spännande att ha utvidgat studien till att 

även genomföra intervjuer med de företag som ger rekryterarna uppdrag. Det hade kunnat ge 

en mer differentierad bild av studiens område.  

Slutligen anser vi att vårt syfte med studien; att undersöka i vilken utsträckning och på vilket 

sätt ett antal rekryterare lägger vikt vid de tidiga relationella erfarenheterna vid bedömning av 

ledarkandidaternas förmåga i rollen som chef är uppfyllt.  

Förslag till fortsatt forskning 

Mot bakgrund av studiens resultat skulle det vara av intresse att vidga den, inte bara 

geografiskt och med antalet respondenter, utan också till att omfatta de som är de slutliga 

beslutsfattarna och beställarna av rekryteringstjänsten, såsom styrelser och ledande 

befattningshavare.  

Det skulle också vara intressant att forska vidare kring hur faktorer som tidigare relationella 

erfarenheter, förmåga att bygga och bibehålla relationer och sambandet med 

ledarskapsförmåga ställer sig mot andra kriterier på en bra ledare. 

En fördjupad studie av anledningarna bakom varför rekryterare väljer att inte ställa frågor 

rörande tidigare relationer och hur man skulle kunna mitigera eventuella hinder skulle också 

vara av intresse att undersöka inom fortsatt forskning. 
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Bilaga 1  

Intervjuguide  

Uppgifter om rekryterarna;  

 

Namn:  

 

Utbildning: 

 

Relevant arbetslivserfarenhet: 

 

Antal år som rekryterare: 

 

Ålder: 

 

Bakgrund till organisation och rekryterare 

1. Hur skulle ni beskriva er som rekryteringsföretag?  

2. Vad har du som rekryterare för bakgrund, yrkesmässigt och akademiskt? 

3. Vad har du som rekryterare för tidigare kunskaper och erfarenheter om beteendevetenskap 

och psykologi?  

3. Hur håller ni er uppdaterade på vad som händer inom ämnet psykologi och vilka delar av 

psykologin är viktigast för er att hålla er uppdaterade på?  

4. Vi har på vår utbildning anknytningsteori som en stor förståelsegrund om mellanmänskliga 

relationer, hur familjär är du med den teorin?  

5. På en skala från 1 till 10 hur insatt anser du dig själv vara i/ runt funktionssättet kring tidiga 

relationers påverkan på mellanmänskliga relationer idag? (1 motsvarar ej insatt och 10 mycket 

väl insatt) 

 

Rekryteringsprocessen 

6. Hur ser en process hos er ut för att rekrytera en ledare?  

7. Hur kartlägger ni en kandidat för en ledarskapsbefattning?  

8.  Använder ni personliga samtal, kartläggning av nätverk – professionellt personligt, tester – 

i så fall vilka? 

9.  Har ni några exempel på frågor ni ställer kring den egna personen och ledarskap?  

10.  Hur sker kontaktarbetet mellan er och ledarskapskandidaterna? Har era uppdragsgivare 

egna önskemål om kandidaternas kvalifikationer?  

 

Ledarskap 

11. Vad anser ni är ett bra ledarskap?  

12. Hur utvärderar ni förmågan till ledarskap i rekryteringsprocessen? 

13. Vad upplever ni är de viktigaste egenskaperna, erfarenheterna för att fungera som chef? 

14. Finns det några egenskaper som ni som rekryterare ser som mindre lämpad för att fungera 

som ledare? 

15. Finns det kriterier som blir särskilt viktiga vid tillfällen då ni har flera tillsynes likartade 

kandidater? Vad skulle kunna få dig att välja bort en kandidat till förmån för någon annan om 

kandidaterna är till synes likvärdiga)? 

16. Kan du se något mönster kopplat till personlighet hos de personer som söker sig till 

ledarskapspositioner? Hur kan i så fall ett sådant mönster beskrivas?  

17. På en skala från 1 till 10 hur viktigt anser du att kandidatens förmåga inom 

mellanmänskliga relationer är för hens ledarskapsförmåga? 
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Ledarskap och barndom 

18.  Ställer ni frågor om ledarskapskandidaternas tidiga uppväxt?   

19. Används några andra metoder för att kartlägga ledarskapskandidaternas tidiga uppväxt?  

20. Hur ställer ni frågor om kandidatens barndom? Hur validerar ni svaret?  

21. Hur ser ni på barndomens betydelse för att fungera som ledare?  

22. Vad lyssnar ni efter i kandidaternas berättelse om sin barndom?  

23. Frågar ni om vilken relationen kandidaterna hade till sina föräldrar eller andra viktiga 

vuxna under uppväxten  

24. Kan du som rekryterare exemplifiera vilka samband som kan finnas mellan kandidatens 

tidiga relationer och hens relationer idag?  

25. Kan du ge några exempel på vilken betydelse det kan ha för hur kandidaterna fungerar i 

sin ledarroll. 

26. På en skala från 1 till 10 hur betydelsefull anser ni att kandidatens tidiga relationer är för 

hens förmåga till mellanmänskliga relationer idag? (1 motsvarar mycket liten betydelse och 

10 mycket stor betydelse) 

27. På en skala från 1 till 10 i vilken utsträckning använder ni er av kandidatens tidiga 

relationserfarenheter i ert arbete att utvärdera kandidaten? (1 motsvarar mycket liten 

utsträckning och 10 mycket stor utsträckning) 

28. Vilka svårigheter ser du med att bedöma/validera kandidaternas beskrivningar av tidiga 

relationer? 

29. Vilka osäkerhetsfaktorer finns? 

30. Hur tänker du om möjligheter att fungera i en ledarroll trots brister i barndomen.  Kan det 

kompenseras av något annat?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


