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Åtta skäl till att framgångsrika  
organisationer anlitar  
executive search-företag:

Få tillgång till svåråtkomliga, 
högt kvalificerade kandidater.

Få tillgång till yrkeskunnande, 
förtroende och sekretess på 
en nivå som endast en betrodd 
extern konsult kan erbjuda.

Säkerställa en objektivitet som 
utvecklats via otaliga search- 
uppdrag inom olika branscher, 
marknader och roller.

Hitta och attrahera en mångfald 
av kandidater med konkurrens-
kraftiga cv:n. 

Dra nytta av djup kunskap om 
branscher, marknader och  
specialkompetenser. 

Få träffa kandidater för att  
kunna välja rätt person. 

Successionsplanering,  
inventering av intern kompetens 
samt kartläggning av den  
externa marknaden. 

Minska risken för felrekrytering.  
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Executive search-företag är specialiserade före-
tagskonsulter som anlitas exklusivt av kunden i en 
rådgivande roll. Ett executive search-företag samarbe-
tar med kunden om att hitta, bedöma, välja ut, anställa 
och introducera den absolut bästa kandidaten.

Executive search-företag arbetar kundfokuserat och 
på exklusiv basis med ett begränsat antal samtidiga 
uppdrag. Executive search-företag hittar ofta kandi-
dater med varierande bakgrunder och har tillgång till 
kandidater som inte är aktiva jobbsökare. De deltar i 
processens alla delar, från utformning av searchupp-
draget till introduktion av den valda kandidaten. De 
erhåller ett fast konsultarvode för uppdraget, som sig 
bör när det handlar om kvalificerad rådgivning. Exe-
cutive search-företag levererar högklassiga tjänster, 
ett urval av högt kvalificerade kandidater samt bygger 
långsiktiga, förtroendebaserade relationer.

Executive search-företag besitter specialkompetens 
när det gäller att bedöma kundens bransch, affärs-
strategi och unika behov. De använder sig av förfina-
de metoder såsom kompetensbaserade intervjuer, 
360-graders referenstagning samt lämplighetstester, 
eventuellt kompletterat med psykometriska tester 
och mer generella utvärderingar. De tar fram ett urval 
av de bäst kvalificerade kandidaterna som passar väl 
in i kundföretagets kultur samt har rätt bakgrund och 
erfarenhet för den aktuella tjänsten. De är väl motivera-
de att få fram rätt chef eller specialist, eftersom deras 
framgång är beroende av att personen som kunden till 
slut anställer stannar kvar och gör ett bra jobb.

Executive search-företag anlitas vanligen när det 
gäller högre chefsbefattningar och styrelseposter. 
Uppdragen avser oftast befattningar där den bästa 
kandidaten är svårare att hitta och svårare att få att 
flytta på sig, och där effekten av en lyckad respektive 
misslyckad rekrytering blir som störst.

Executive search-företagets konsulter har ofta kon-
takt med personer på högre befattningar, som kanske 
inte aktivt söker nytt jobb, och hanterar det eventuella 
intresse som därvid framkommer med största diskre-
tion. Executive search-företaget kan få de här ”inoffi-
ciella” kandidaterna att inse fördelarna med att flytta 
på sig när rätt möjlighet uppenbarar sig.

Rekryteringsfirmor av traditionell urvalstyp presenterar 
ett urval av kandidater, som uppfyller vissa kriterier, för 
kunden. Traditionella rekryteringsfirmor ansvarar vanli-
gen endast för delar av processen och lämnar bedöm-
ning, beslut och introduktionsförfarande åt kunden.

Rekryteringsfirmor av traditionell typ strävar efter 
att presentera största möjliga antal kandidater på 
kortast möjliga tid. De arbetar ofta med ett stort antal 
uppdrag samtidigt. Om ett visst uppdrag går i stå, kan 
en sådan rekryterare få svårigheter att motivera sig 
att fortsätta. Traditionella rekryteringsfirmor får ingen 
förskottsbetalning, de får endast betalt om någon av 
kandidaterna de presenterat får anställning. Arvodena 
är oftast lägre eftersom arbetet är mindre omfattan-
de. Det som rekryteringsfirmorna levererar är ett brett 
urval av ”lättrörliga” kandidater samt en kortfattad 
presentation av ett stort antal cv:n.

Traditionella rekryterare samlar via nätverk, annon-
sering och webbdatabaser in ett stort antal kandi-
dat-cv:n som förefaller att uppfylla kundens kriterier. 
Efter att ha fått tillgång till dessa cv:n sätter kunden 
sedan igång att aktivt granska och utvärdera kandida-
terna. Eftersom denna affärsmodell innebär betalning 
först efter genomförd anställning, måste de här 
rekryteringsfirmorna förse många kunder med många 
cv:n på kortast möjliga tid. De presenterar följaktligen 
samma kandidater för fler än en kund.

Rekryteringsfirmor anlitas vanligen för befattning-
ar på mellannivå eller befattningar där det finns ett 
stort antal kvalificerade kandidater. De är inriktade 
på kvantitet och aktivt jobbsökande kandidater samt 
befattningar med mindre kritisk betydelse för kundens 
organisation.

Rekryteringfirmans konsulter har oftare kontakt med 
kandidater på mellanchefsnivå, varav de flesta aktivt 
letar nytt jobb. Att konsulterna själva är starkt säljinrik-
tade och arbetar med många kunder och kandidater 
kan vara till fördel för en kandidat på mellannivå som 
är beredd att flytta på sig.
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EXECUTIVE 
SEARCH:  
SÅ FUNGERAR DET

Kundens förväntningar
Gå igenom samarbetsavtalet 
med avseende på bland annat 
omfattning, tidslinje, arvoden, 
omkostnader, annuleringsklau-
suler och eventuella restriktio-
ner eller otillåtna aktiviteter. 
Gör upp om en strategi för 
searchmomentet avseende till 
exempel intressanta företag, 
kandidatstrategier och mång-
faldsmål. Diskutera hur kom-
munikationen mellan kunden 
och kandidaterna ska skötas. 
Klarlägga kundens prioritering-
ar och förväntningar.

Kundens företagskultur och 
befattningens kravprofil
Studera ingående kundens 
organisation, dess kultur, 
långsiktiga strategier och 
kortsiktiga mål. Diskutera 
de viktigaste konkurrenterna 
och skapa en bild av kundens 
strategier och organisations-
struktur. Ta fram en kravprofil 
utifrån befattningens ansvar-
sområden och eventuella 
kulturkänslighet. Ta fram en 
searchstrategi som kunden 
får godk

Searchmomentet
Efter fastställd dokumen-
tation utförs noggrann, 
oberoende kandidatresearch 
av konsulten eller annan 
sökspecialist i dennes före-
tag. Muntliga och skriftliga 
rapporter om hur searchar-
betet fortskrider, exempelvis 
gällande dess omfattning 
samt marknadens gensvar. 
En grundlig research innefatt-
ar att kartlägga intressanta 
konkurrentföretag, söka på 
nätet samt kontakta kandida-
ter per telefon.

Kandidatbedömning
Intressanta kandidater som 
uppfyller de preliminära kraven 
tas fram på ett metodiskt och 
transparent sätt. Genomför 
preliminära intervjuer för 
grundläggande bedömning, 
följt av en mer omfattande be-
dömning av en mindre grupp 
särskilt intressanta kandidater. 
Kunden ska erhålla skriftliga 
rapporter och utvärderingar 
inför sina egna intervjuer. 
Personliga djupintervjuer med 
searchföretagets konsult, 
kontroll av ansökningshand-
lingar, eventuell psykometrisk 

Bakgrunds- och referenskoll
Innan det slutliga valet görs  
ska en omfattande referens- 
kontroll utföras för kundens 
räkning. Gör upp med kunden 
om hur en ingående bakgrund-
skoll av de slutliga kandida-
terna ska utföras, för att det 
inte ska dyka upp obehagliga 
överraskningar längre fram.

Förhandla fram ett ”ja”
Aktivt delta i slutförhand-
lingarna mellan parterna för 
att säkerställa att kunden 
får bästa möjliga förutsätt-
ningar att knyta till sig den 
önskade kandidaten.

Onboarding och  
introduktion
Tillse, då anställningen 
börjat, i samarbete med 
kunden och den valda 
kandidaten, att kandidaten 
finner sig till rätta på nya 
jobbet och i kundens före-
tagsmiljö.
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VARFÖR ANLITA ETT  
EXECUTIVE SEARCH-FÖRETAG  
SOM ÄR MEDLEM I AESC?

Minimera risker, maximera möjligheter 
Association of Executive Search and Leadership Consul-
tants (AESC) sätter sedan 1959 kvalitetsnivån för yrkes-
verksamma inom executive search och chefsrådgivning.
 AESC:s drygt 9 000 medlemmar i över 70 länder, samt-
liga betrodda proffs, representeras av såväl stora globala 
företag och nätverk inom executive search och chefsråd-
givning som mindre, nischade, lokala firmor. I kraft av sin 
expertis och via sina nätverk hjälper medlemmarna varje 
år över 80 000 toppchefer och styrelsemedlemmar i sin 
utveckling eller sitt jobbsökande, på uppdrag av världsle-
dande företag i olika branscher och storlekar.
 AESC arbetar för mångfald och innovation inom 
globalt ledarskap. Världens bästa företag inom executive 
search och chefsrådgivning väljer att bli medlemmar i 
AESC eftersom det visar att de strävar efter att hålla den 
av AESC etablerade kvalitetsnivån och att de vill vara 
med och forma branschens framtid. Företagsledare runt 
om i världen väljer att ha AESC-medlemmar som fasta 
betrodda rådgivare, eftersom det innebär minskad risk och 
ökad konkurrenskraft. Bland AESC:s medlemmar återfinns 
erkänt ledande företrädare för globala lösningar inom 
executive search och chefsrådgivning.

Fördelarna med aesc

• AESC är en exklusiv sammanslutning vars medlemmar  
 förbinder sig att hålla en strikt kvalitetsnivå.
• AESC:s medlemmar måste år för år intyga att de följer  
 AESC:s strikta yrkeskodex.
• AESC:s medlemmar förutspår kommande trender inom  
 global chefsrekrytering för sina kunders räkning, och  
 hyser en genuint professionell inställning till yrket.
• AESC:s medlemmar levererar lösningar utformade för  
 toppresterande företag som agerar på en allt tuffare   
 marknad.
• AESC:s medlemmar minimerar kundernas risk genom  
 att tillföra förtroende, trovärdighet och säkerhet i arbetet.

De bästa i branschen 
AESC:s medlemmar är världens mest kvalitetsmedvetna 
företag. Medlemskapet är villkorat av AESC, vars regionala 
medlemsråd väljer in medlemmarna med stöd av interna-
tionella standarder för företagsbesiktning. Man granskar 
ingående det ansökande företaget via besök på plats, 
utvärderar interna processer, kontrollerar kundreferenser 
samt granskar eventuella pågående rättsprocesser med 
etiska förtecken. Efter godkännande måste den blivande 
medlemmen åta sig att följa AESC:s yrkeskodex. 

AESC:a yrkeskodex

AESC:s medlemmar förbinder sig att iaktta bästa 
branschpraxis samt att verka i kundernas, kandidaternas, 
samhällets och yrkets bästa intresse. För att säkerställa 
att våra medlemmar håller högsta professionella stan-
dard har AESC utvecklat en yrkeskodex. 

Integritet
AESC:s medlemmar och deras företag agerar 
med absolut integritet och är alltid öppna, 
ärliga och pålitliga.

Toppklass
AESC:s medlemmar ser till kundens unika 
affärsbehov i det att man tillhandahåller  
högkvalitativa tjänster och använder sig av 
strikt resultatinriktade arbetssätt.

Sekretess
AESC:s medlemmar respekterar all konfi-
dentiell information som deras kunder och 
klienter anförtror åt dem.

Objektivitet
AESC:s medlemmar agerar som betrodda 
rådgivare varvid de uppvisar ett omdöme 
präglat av oberoende och objektivitet.

Mångfald och inkludering
AESC:s medlemmar värdesätter mångfald i 
ledarskapet. Utan att färgas av förutfattade 
meningar sållar de fram de mest kvalificerade 
talangerna via search och bedömning.

Undviker intressekonflikter
AESC:s medlemmar undviker intressekonflik-
ter med kunder och kandidater. I situationer 
där en uppflammande konflikt kan anas tar 
en medlem alltid tag i konflikten och löser den.
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AESC:S LÖFTE TILL KUNDERNA

Vad ska du som kund förvänta dig av 
ett executive search-företag?
Introduktionen av nya chefer kan få vittgående konsekvenser för marknadsuppfattning-
en, kundförtroendet och medarbetarengagemanget. Valet av rätt executive search-före-
tag är därför ett kritiskt affärsbeslut som får långsiktiga effekter. Vilka är dina rättigheter 
och skyldigheter som kund? När du samarbetar med en AESC-medlem kan du förvänta 
dig följande:

Executive search-företaget ger dig, kunden, en rättvisande och uppriktig  
bedömning av dess förmåga att utföra ditt searchuppdrag.

Denna bedömning baseras på företagets interna resurser, kunskap om den roll, marknad 
och bransch som searchuppdraget gäller samt uppgifter om kundens kulturella eller regu-
latoriska miljö.

Executive search-företaget agerar proaktivt gentemot kundens team.

Kunden bör ha ett möte med den enskilde konsulten och teamet som ska utföra sear-
chuppdraget, och då be searchkonsulten att redogöra för de tillgängliga resurser som kan 
användas som stöd i uppdraget och sökstrategin.

Executive search-företaget skaffar sig en detaljerad bild av  
organisationen och dess rekryteringsmål.

För att searcharbetet ska kunna utföras effektivt och framgångsrikt måste konsulten 
besitta stort kunnande och ha en genuin förståelse för kundens unika företagskultur, kund-
strategi, regulatoriska utmaningar och behov av chefskompetens.

Executive search-företaget och kunden ingår en intim relation.

Ett executive search-företag samarbetar med kunden om att utforma uppdraget, hitta  
kandidater, utföra bedömningar med hjälp av senaste metoder samt att välja ut och  
anställa de bäst lämpade via en omfattande och kvalitetssäkrad searchprocess.

Executive search-företaget behandlar information om  
kunden med strikt sekretess.

Inom ramen för ett executive search-uppdrag måste kunden ofrånkomligen dela med sig 
av högkänslig information. Den etiskt bevandrade konsulten hanterar all sådan informa-
tion med yttersta sekretess och lämnar endast ut nödvändig information till kandidater, allt 
enligt AESC:s riktlinjer för dataskydd (AESC Best Practices on Data Protection).



De bästa executive search-företagen förser med jämna mellanrum  
kunden med detaljerade rapporter som visar hur searcharbetet fortskrider.

En search kan ta allt från några veckor till flera månader, beroende på den aktuella befatt-
ningens natur, tillgången på kandidater och en uppsjö andra faktorer. Executive search-fö-
retaget säkerställer en fungerande, regelbunden kommunikation avseende searcharbetets 
alla aspekter, såsom marknadens gensvar, listor över kandidater som bearbetas samt 
eventuella hinder som kan dyka upp.

Executive search-företaget presenterar kvalificerade kandidater som  
passar för befattningen och i kundens organisationskultur.

Executive search-företaget presenterar, exklusivt och aldrig till flera kunder samtidigt, ett 
urval av kvalificerade kandidater samt hjälper kunden i hens interna kandidatbedömning, 
bland annat i fråga om intervjutekniker som eliminerar omedveten könsdiskriminering.

Executive search-företaget bistår under hela processen och  
hjälper kunden att förhandla med slutkandidaten.
Så fort kunden har utsett en slutkandidat förändras searchkonsultens roll från rådgivare i 
searcharbetet till att även agera förhandlare och medlare mellan kund och kandidat, vilket 
ökar sannolikheten för att kandidaten ska anta kundens erbjudande.

Executive search-företaget ger kunden klara besked om  
eventuella uppsägningsklausuler och andra svårhanterliga situationer  
som kan uppstå under och efter searchmomentet.

Konsulten tillhandahåller en skriftlig redogörelse för executive search-företagets policy för 
möjliga utfall, exempelvis om företaget inte kan slutföra ett uppdrag efter påbörjad sear-
ch, villkor som dikterar när företaget kan dra sig ur ett uppdrag, eller om kunden anställer 
en kandidat som presenterats under searchmomentet, men på en annan befattning än 
den som uppdraget gällde.

Executive search-företagets ansvar stannar inte vid underskrivet avtal.

Executive search-företagets ansvar som betrodd rådgivare upphör inte i och med att 
kandidaten accepterar erbjudandet. Ett seriöst executive search-företag hjälper till med 
onboarding och introduktion, upprätthåller kontakten med den nyanställde under viss tid 
samt fattar i samråd med kunden beslut om när searchuppdraget verkligen är slutfört.

Sammanfattning

Konkurrensen om toppchefer är stenhård. Ribban ligger idag högre än någonsin. Förtroen-
de och integritet är grundläggande faktorer såväl i fruktbara relationer som i framgångs-
rikt searcharbete. Kunden gör därför bäst i att välja de absolut främsta förmågorna i bran-
schen, och bör endast samarbeta med företag som håller yppersta klass inom executive 
search och chefsrådgivning, med andra ord företag som är medlemmar i AESC.



VAD DU SOM KUND KAN 
BIDRA MED FÖR  
ETT LYCKAT RESULTAT

Valet av executive 
search-företag:

1. Lägg vikt vid integritet, utförda uppdrag, kommunika-
tionsförmåga samt expertis med avseende på ditt projekt.

2. Fråga om företaget är medlem i den globala standardsät-
tande branschföreningen AESC.

3. Ta reda på vem som ska utföra ditt searchuppdrag och 
se till att han/hon är införstådd med detta ansvar.

4. Håll dig enbart till denna konsult och förbered dina kolle-
gor på att behandla honom/henne som en affärspartner.

5. Låt inte valet baseras på storleken på arvodet – den billi-
gaste konsulten är sannolikt inte den som bidrar med mest 
värde. Väg också in betydelsen av att få tag i rätt kandidat i 
rätt tid.

Briefa executive 
search-företaget:

1. Presentera searchteamet för viktiga beslutsfattare och 
eventuella involverade styrelsemedlemmar.

2. Informera – ju mer du kan upplysa searchteamet om, 
desto mer effektiva och engagerade blir de. Håll inte inne 
med något.

3. Upplys searchföretaget om vilka uppgifter som måste 
hållas strikt konfidentiella.

4. Upprätta en tidslinje för searchuppdraget och hur resul-
taten ska rapporteras – se till att allt bekräftas skriftligt.

5. Få alla berörda parter att skriva under searchstrategin 
och befattningsbeskrivningen som searchföretaget tagit 
fram. Dessa dokument är helt centrala och måste vara 
både utförliga och korrekta.

6. Hänvisa eventuella interna kandidater till searchföreta-
get för att bli utvärderade. Säkerställ att de kommer med i 
processen.

7. Gör upp med searchföretaget om vem som ska ansvara 
för detaljerad bakgrundskontroll av kandidaterna på den 
slutliga listan, med avseende på kvalifikationer, anställ-
ningshistorik och registerutdrag. För denna specialiserade 
uppgift kan ni välja att anlita andra marknadsaktörer.

Executive search och 
dataskydd: fyra frågor som 
kunder bör ställa

Hur säkerställer ni skydd av  
företagsintern information och  
kandidatuppgifter?

Sätt dig in i företagets syn på kundsekretess och hur 
den yttrar sig i praktiken. Informationsutbyte mellan 
kund och kandidat är en nödvändig ingrediens i 
executive search och chefsrådgivning. Välrenomme-
rade företag delar inte med sig av mer information 
än absolut nödvändigt.

Hur ser er datasäkerhetspolicy ut?  
(Samt, om företaget verkar i EU:)  
följer ni GDPR.

Ta reda på vilka åtgärder företaget kommer att vidta 
för att skydda viktig information. Var ska den lagras, 
såväl geografiskt som inom organisationen, vem 
ska få tillgång och hur ska den överföras? Detta kan 
man vanligtvis läsa sig till i företagets dataskydds-
policy, men ställ frågorna i alla fall. Om företaget är 
verksamt i EU ska du även fråga om de följer GDPR.

Har ni några certifieringar eller följer 
ni en yrkeskodex som beskriver hur ni 
arbetar med datasäkerhet?

Titta efter kvalitetsstämpeln i form av AESC:s 
logotyp. Företag som är AESC-medlemmar har vid 
granskning befunnit sig hålla en strikt kvalitetsni-
vå. AESC:s riktlinjer för dataskydd säkerställer att 
medlemsföretagen hanterar personlig integritet och 
datasäkerhet på ett bra sätt.

Hur hanterar ni känsliga lönefrågor,  
och hur säkerställer ni att ni följer lagen 
med avseende på lika lön?

För att searcharbetet ska kunna utföras effektivt 
och framgångsrikt måste konsulten besitta stort 
kunnande och ha en genuin förståelse för kundens 
unika företagskultur, kundstrategi, regulatoriska 
utmaningar och behov av chefskompetens.
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Under pågående search:

1. Utvärdera kandidaterna enligt den överenskomna 
kravprofilen – den utgör hörnstenen i searcharbetet. Det är 
mycket möjligt att searchföretaget kommer att höra av sig 
och be att ni förfinar profilen.

2. Ge snabb återkoppling om hur intressanta du tycker 
att de presenterade kandidaterna är. En ineffektiv eller 
utdragen urvalsprocess ställer dig i en dålig dager. Boka 
intervjuer utan dröjsmål.

3. Se till så att searchföretaget och ditt företags besluts-
fattare eller anställande chef kan tala direkt med varandra 
om kandidaterna, och stärk deras känsla av partnerskap.

4. Du ska utgå ifrån att searchföretagets utvärderingsrap-
porter tar upp kandidatens styrkor och svagheter. Det ska 
du kunna kräva – med tanke på konsultarvodet du betalar 
dem.

5. Var tydlig med vilka de största utmaningarna förknippa-
de med jobbet är, och se till att intervjuarna är införstådda 
med dessa. Betrakta intervjuerna som om de vore kund-
presentationer – lika mycket kan ju stå på spel!

6. Kom ihåg att cheferna på den slutliga listan inte är 
jobbsökande utan kandidater. Var hövlig mot dem och 
respektera deras egna fulltecknade kalendrar. De kan vara 
skeptiska till jobbet och ditt företag. Det är i det här läget 
du ska ”sälja” ditt företag, och hur viktig befattningen är, till 
kandidaten.

7. Balansera köpandet och säljandet. Använd kandida-
tintervjuer som utgångspunkt för dubbelriktad kommuni-
kation. Kom ihåg att båda parter måste bli nöjda för att 
det ska bli en matchning. En kandidat som upptäcker att 
avgörande detaljer inte framkom vid intervjun blir inte glad.

8. Ge searchkonsulterna snabb, relevant och omfattande 
feedback, så att de kan bestämma hur de ska gå vidare.

9. Driv rekryteringsprocessen som ett projekt, med en 
början, en mitt och ett slut, och med hjälp av ett team 
innehållande nödvändiga funktioner.

10. Gör upp med searchföretaget om vem som ska kolla 
upp vilka prestationsrelaterade referenser. Vilka referenser 
som ska tas bör anställande chef bestämma.

Slutskedet:

1. Använd searchkonsulten för att prova idéer, sätta gränser, 
förstärka budskap samt agera oberoende mäklare då det 
slutliga paketet förhandlas fram.

2. Dra inte ut på det – tiden är av största vikt när det gäller 
att säkra en favoritkandidat. Undvik onödig byråkrati, så att 
kandidaten inte drar öronen åt sig.

3. Skriv ett avtalsutkast som searchföretaget får granska, 
och prata sedan igenom det med kandidaten innan du 
skickar den slutliga versionen för underskrift. Det sista 
hindret är lika kritiskt som det första.

Följ upp:

1. När erbjudandet väl antagits ska du i nära samarbete 
med searchföretaget säkerställa tillträdet till den nya tjäns-
ten. Vår forskning visar att kandidater behöver mer hjälp i 
tillträdesskedet än kunderna tror, så här kan searchföretaget 
bidra med värdefullt stöd.

2. Gör upp om en plan för uppföljning och feedback som 
fungerar för båda parter.

3. Kom ihåg att konsulten varit djupt engagerad i kandida-
tens lyckade onboarding och introduktion. Konsulten bör 
därför av båda sidor ses som en värdefull resurs som kan 
bidra med om råd och vägledning under anställningens 
första månader.


