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Ledningsrekrytering – Rekrytera de bästa till ledningen 
 
Är det dags för dig som VD att rekrytera en ny exekutiv ledare till ledningen eller 
kanske flera? Är det dags att ledningsrekrytera på en högre nivå för att säkerställa 
konkurrenskraften i bolaget? Är det dags att bemanna ledningen med de bästa? Då är 
denna exekutiva artikel för dig som VD. 
 
Rekrytera inte som alla andra 
Jag har tidigare nämnt för er som har konsumerat mitt exekutiva material att göra som alla 
andra inte är en väg att gå. Snarare tvärt om. Särskilt om ni ska göra något som är betydligt 
mycket bättre än alla andra. Rekrytering är inget undantag. 
 
Vanligtvis försöker de flesta bolag att nyrekrytera erfarna personer genom annonsering eller 
via bemanningsbolag. Och alla gör på samma sätt. Problemet med detta är att erfarenhet inte 
är den vitala faktorn. Att sprida ut en annons emot massan har dessutom inte så stor 
träffsäkerhet. Särskilt om ni ska hitta de bästa kandidaterna för er ledning. 
 
Krav på ledningsmedlemmar 
Som sagt är erfarenhet oväsentligt. Om ni ska hitta de bästa ledningskandidaterna måste ni 
börja med riktiga krav. Krav om vad personen ska kunna utföra och uppnå och ingenting 
annat. Exempel på en rekrytering av en marknadschef: ”Du ansvarar för bolagets årliga 
tillväxt om 30 procent och ska kunna visa gedigna resultat redan efter första kvartalet efter 
anställningen.” 
 
Kravställningen ska var anpassat till bolagets mål, positionens ansvar och vad som ska 
utföras. Till exempel att följa lagstiftning, prestera på uppsatta mål, kunna leda, ha gedigna 
färdigheter som ständigt utvecklas och goda värderingar man följer. Inte krav på exempel: 
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utbildning, erfarenhet inom positionen, branschen eller vissa uppgifter. Fokus i rekryteringen 
ska ligga på det framtida resultatet. Vad personen ska kunna uppnå. 
 
Sökning efter ledningskandidater 
För att hitta de bästa kan du som VD inte bara slänga ut en annons eller låta ett 
rekryteringsbolag göra någon standardiserad metod som de gör för alla andra. Även fast ditt 
bolag har jobbat med att försöka locka till sig de bästa i flera år, så kanske det inte heller 
räcker. För att verkligen hitta de bästa, måste man hitta var de bästa är och sedan försöka 
värva dem. 
 
Ett exempel på att rekrytera en ekonomichef i ett större bolag är kanske att kolla på 
medelstora bolag på samma ort med den bästa ekonomiska utvecklingen på senaste tiden. Där 
årsredovisning, nyckeltalen och andra ekonomiska faktorer producerat av ekonomichefen slår 
alla andra med hästlängder. 
 
Validering av potentiella ledningsmedlemmar 
Gör inte en intervju, det gör alla andra. En intervju är mest snack. Du som VD ska veta vad 
den här personen går för som du träffar. Den ska kunna skapa resultat redan på första dagen. 
Det vill säga på ert första möte. Det låter kanske lite hårt, men du skall faktiskt rekrytera en 
person till ledningen och den ska dessutom vara bäst på sitt område. Så se till att testa 
personen om den kan sitt hantverk och låt denne visa vad den går för.  
 
Exempel på rekrytering av produktchef: Skriv ett sekretessavtal och förklara nuläget i 
produktchefens ansvarsområde och vilka mål bolaget har. Låt kandidaterna visa konkret i 
taktik och operation vad de skulle göra om de fick jobbet för att uppnå bolagets mål. Det vill 
säga ”vägen” från det nuvarande till det framtida produktområdet. Med denna metod blir det 
betydligt enklare att välja rätt produktchef. 
 
Summering av ledningsrekrytering 
Säkerställ att ni ställer riktiga och rätt krav som gäller tjänsten och inte ställer krav på 
erfarenhet eller annat. Försök att hitta de bästa där de finns och inte gödsla annonser till alla 
andra ni inte söker. Validera era kandidater genom att testa dem vad de går för och inte 
snacka bort er och deras tid. 
 
Önskar du mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser Eller behöver du 
hjälp med att utveckla din ledningsgrupp eller ditt exekutiva ledarskap? Kontakta mig på: 
Per@GrowthMind.se 
 
 
Nyckelord: #Ledning #VD #Rekrytering #Ledningsgrupp #Organisation 
#Organisationsutveckling #Utveckling #Förändring #Framgång 
 
 


