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Hur Rekryterar Styrelsen en VD i Toppklass? 
 
I dag kan man läsa i tidningen att den avgående VD Håkan Samuelsson på Volvo Cars 
ville ha en intern efterträdare. Detta ville inte ägaren. Han ville inte ha en ny VD med 
volvoerfarenhet. Vilket en extern rekryterare också såg som en svaghet i ledningen. 
Oavsett hur situationen var och vad folk tyckte. Är det fortfarande märkligt att man 
pratar om erfarenhet i en rekrytering på den nivån. Och särskilt om personen har 
erfarenhet av bilindustrin och just Volvo Cars. Så rekryterar man inte en topp-VD. 

Vad är Relevant i en Rekrytering av en Topp VD? 
Om ni ska rekrytera en topp-VD. Bör ni först fråga er vad ni ska ha en verkställande direktör 
till? Vad är syftet med en sådan person och post? Vad vill ni att han eller hon ska göra? Det 
vill säga vad ska personen åstadkomma? Därefter kan ni i styrelsen bygga en kravprofil. En 
kravprofil för de färdigheter och karaktärsdrag potentiella kandidater ska uppfylla. 
 
Om kandidaterna har erfarenhet eller ej om att vara VD, jobbat i bolaget, industrin eller vad 
det kan vara. Har ingen relevans. Det som är relevant är om VD som ni rekryterar kan göra 
sitt jobb eller mer där till. Att han eller hon minst uppnår era förväntningar om vad som ska 
göras. Det vill säga de specifika uppgifter jobbet kräver, ska utföras på bästa möjliga sätt.  

Varför ska VD-Rekrytering inte Generaliseras? 
De flesta rekryteringar generaliseras. Det vill säga de som rekryterar tror att tjänsten ska vara 
på ett speciellt sätt. Att exempel en VD-tjänst är lik andra VD-tjänster och så vidare. Om 
branscherfarenhet spelar roll eller inte. Problemet med detta är att man kommer ifrån varför 
man rekryterar. Vad man verkligen behöver. Och därav ökar chansen till fel VD-rekrytering. 
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I Volvo Cars fall verkar inte VD, ägaren och styrelsen gjort en tydlig kravprofil. För vad som 
är vitalt för att lyckas med den nya VD-tjänsten. VD, ägarna och styrelsen borde ha gjort 
kravprofilen tillsammans och därav vara överens. Och då skulle inte det här med erfarenhet 
ens komma på tal. För alla skulle veta vad de vill ha och därmed veta vem de skulle rekrytera. 

Hur Rekryterar Styrelsen en VD i Toppklass? 
Styrelsen måste veta vad de vill. Var de ska leda bolaget. De bör ha en klar strategi eller 
åtminstone en klar bild hur strategin ska vara. Med detta kan de skapa förutsättningar för att 
rekrytera en VD i toppklass. En VD som passar till strategin, företaget och som förstår vart 
världen är på väg. En VD som kan förverkliga visionen med rätt färdighet och karaktärsdrag. 
 
Men hur tar styrelsen fram vilka färdigheter och karaktärsdrag som krävs? Detta görs genom 
att utvärdera hur rollen ser ut idag och i framtiden. Vissa färdigheter och karaktärsdrag som 
nuvarande VD har kan tas i beaktning. Men de som inte passar eller saknas för framtiden bör 
aktualiseras. Detta för en lyckad och framgångsrik VD-rekrytering i toppklass. 

Önskar du mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser. Är du i behov av 
hjälp inom ledarskap, företagsutveckling (affärstaktik), affärsstrategi eller exekutiv 
ekonomistyrning. Kontakta mig på: Per@GrowthMind.se. 


