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5 sätt att Rekrytera Ledare till Chefsroller 
 
Vi har få riktiga ledare i vårt samhälle. Och frågan är: Varför? Varför har vi så få 
ledare? Är det för att vårt samhälle främst utgår ifrån styrning? Är det att vi inte längre 
förstår vad ledarskap är? Även fast det är någonting naturligt och är en del av 
människan. Eller är det för att vi inte längre privilegierar ledare? Att vi inte tillåter den 
naturliga processen att ske. Där ledare skapas och utvecklas. Oavsett vad. Kan vi ändra 
på detta. Genom att börja rekrytera ledare och potentiella ledare till chefsroller. 

Varför ska en Ledare tillsättas på en Chefsposition? 
Först och främst. Varför ska en ledare tillsättas på en chefsposition? En chef är en position i 
en verksamhet. En position som har ansvar för ett vist antal medarbetares prestation. 
Prestation emot verksamhetens mål och syfte. Och det är precis detta som en ledare är 
naturligt bra på. Att leda sig själv och andra emot ett mål med ett syfte. På bästa möjliga sätt. 
 
Och med bästa möjliga sätt kan en ledare prestera bättre än andra och få andra att prestera 
bättre. Både individuellt och tillsammans. Detta gör att en riktig ledare optimerar gruppens 
förmåga. Men också optimerar sin egen prestationsförmåga. Vilket gör att en ledare kan 
utveckla andra färdigheter snabbt och till och med bli bäst på dem.  

1. Vet vad en Ledare är 
För att rekrytera en ledare som chef måste ni först veta vad en ledare är. Och vilka 
grundläggande färdigheter en ledare har. För att ens kunna börja söka efter en ledare, se till att 
vet vad ni letar efter. Och om ni inte vet. Fråga någon som vet eller ta reda på det. I annat fall 
har ni redan misslyckats med rekryteringen. Om ni inte ens vet vad ni letar efter. 
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2. Ställ Krav på Ledarskap 
Jag har aldrig sett en annons för en chefstjänst som kräver ledarskap. Det vill säga att de 
ansökande ska vara ledare. Eller åtminstone vill bli ledare och är på en god väg till att bli en. 
Oftast kräver man direkt eller indirekt att de sökande ska ha tidigare erfarenhet av att varit 
chef. Men många chefer är inte ledare. Och kommer aldrig bli ledare.  

3. Uteslut inte Ledare 
Det värsta man kan göra är att utesluta ledare att ens söka en chefstjänst. Detta är tyvärr 
väldigt vanligt då man ställer massor av krav utöver ledarskapet. Krav som oftast inte behövs 
eller som är överdrivna. Vilket gör att många kandidater utesluts och därmed också de få 
ledare som finns. Samt eventuellt potentiella ledare. Individer som skulle vara perfekta för 
tjänsten. 

4. Begär Resultat! 
Många gör misstaget redan ifrån början att sätta massor med krav på erfarenhet, egenskaper, 
utbildning och dylikt för tjänsten. Men vad gör det om personen inte lever upp till rollen? 
Faktiskt ingenting. Begär i stället resultat. Att personen ska kunna leverera uppgifter och nå 
mål. Med exempelvis hög kvalité och effektivitet. Och låt kandidaterna sedan bevisa det. 

5. Validera Ledare 
Många påstår att de är ledare. Eller tror att de är ledare. Men en ledare vet att han eller hon är 
en. I och med detta krävs det att man testar de potentiella kandidaterna om de verkligen är 
ledare. Låt dem bevisa det. Inte genom CV, vitsord, referenser eller liknade. De ska kunna 
agera skarpt direkt på plats. De måste kunna bevisa sitt ledarskap och att de kan nå resultat. 

Summering 5 sätt att Rekrytera Ledare till Chefsroller 
Säkerställ att in vet vad en ledare är och vilka grundläggande färdigheterna en ledare har. Så 
ni vet var ni letar efter. Ställ sedan krav på tjänsten att de sökande ska vara ledare eller 
potentiella ledare. Ställ inga krav på tidigare chefserfarenhet. Säkerställ att ni inte utesluter 
ledare att söka, genom att ställa onödiga krav utöver ledarskapet. Fokusera i ställer på vad 
chefsrollen innebär. Det vill säga vilka uppgifter och mål ledaren ska kunna verkställa utan 
några problem. Och sist validerad ledarskapet och att ledaren lever upp till tjänsten.  

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. 


