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Sammanfattande presentation
Efter 22 års yrkesverksamhet, delaktig och ansvarig för ett antal rekryteringar, påbörjade
Susanne Erixon vidareutbildning i arbets- och organisations-psykologi. Inom ramen för
studierna gjorde Susanne ett arbete med en strukturerad rekryteringsmodell som hon
därefter tillämpade i sin roll som chef och arbetsledare. Hon har under åren som
förvaltningschef och interimschef ansvarat för åtskilliga rekryteringar av chefer, specialister
och medarbetare av olika kategorier. Under perioden 2008-2014 har Susanne skrivit en
masteruppsats vid Göteborgs Universitet, en longitudinell studie, om rekrytering av
toppchefer till kommunala verksamheter ”Toppchefers kön – medveten eller omedveten
rekrytering. Gör rekryteringsföretag skillnad?” Uppsatsen är publicerad. Under denna period
har Susanne förkovrat sig i den kompetensbaserade rekryteringsmodellen och sedan 2013
föreläser hon vid Göteborgs Universitet om rekryteringsmodellen samt genomför
rekryteringsuppdrag inom ramen för sin konsultverksamhet. Sedan 2013 är Susanne
rekryteringskonsult inom C Performance AB.

Konsultuppdrag
 Rekryteringsuppdrag enligt kompetensbaserad rekryteringsmodell.
 Interimschefsuppdrag bl.a. i Stockholms stad inkl. stadsdelssammanslagning 2007.
 Styrdokument - upprättande av olika kommunala styrdokument.
 Enhetlig terminologi på kommunala regelverk.
 Analys av och remissvar ”Förslag till riktlinjer för styrning och reglementen i X
kommun”.
 Förstudier
 Organisationsöversyner
 Utvärderingsuppdrag
 Verksamhetsutvecklingsuppdrag inom olika kommunala verksamhetsområden.
 Granskningar/genomlysningar av myndighetsutövning inom IFO/LSS/äldre-och
handikappomsorg, dess kostnader och utförarverksamhet.






Verksamhetsanalyser.
Föreläsningar om kompetensbaserad rekrytering resp. organisation, struktur och
ledarskap för chefer samt lagstiftning LSS och SOL, handläggning och
dokumentation.
Handledning, rådgivning och konsultation för handläggare resp. chefer.
Upphandlingar enligt LOU.

SE har genomfört uppdrag för bl.a. flera stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad och i
Göteborgs stad, Nacka kommun, Borlänge kommun, Uddevalla kommun, Trollhättans
kommun, Orust kommun, Alingsås kommun, Höganäs kommun, Karlskrona kommun,
Borgholms kommun, Mörbylånga kommun, Statens Institutionsstyrelse, TGR, Ferrum
Arkitekter AB och Galleriet D OFFICE Arkitekter AB. Har utfört uppdrag tillsammans med
Barbro Mellgren Konsult AB, KommunLex AB och Lindblad Jurist AB.

Arbetslivserfarenhet
Organisations-/rekryteringskonsult, C Performance AB
2014 - ff
Organisationskonsult, egen firma FROK
2012 - ff
Tf förvaltningschef, Kommunledningskontoret, Uddevalla kommun
2011 - 2012
Förvaltningschef, Socialförvaltningen, Vaxholms stad
2010 - 2011
Organisationskonsult, egen firma FROK, bl.a. interimsuppdrag som chef
2004 - 2010
Förvaltningschef, Socialförvaltningen, Bengtsfors kommun
2002 - 2004
Organisationskonsult, egen firma FROK
2000 - 2002
LSS-handläggare och chef för 50 avlösare och ledsagare, Kungsbacka kommun 1998 - 2000
Chef för LSS-enheten och tf Individ- och familjeomsorgschef, Härryda kommun 1994 - 1998
Socialsekreterare och skolkurator, Partille kommun
1992 - 1994
Socialsekreterare och tf kretschef, Göteborg stad
1975 – 1991
Utbildning
Socionomexamen (1971-1974) 210 hp
1980 Göteborgs Universitet
Lärarexamen (1986-1989) 180 hp
1989 Göteborgs Universitet
Arbets- och organisationspsykologi 60 hp
1997/99 Göteborgs Universitet
Ledarskapsutbildningar
Arbetsrätts- och arbetsmiljölagstiftningsutbildningar
Fortbildningar i bl.a. Samverkansavtalet U92/FAS05, Mediaträning,
Nätverksutbildning, Familjeterapi, Djupintervjumetodik
Masterprogram i organisation och ledarskap 60 av 90 hp
Göteborgs Universitet

