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Att starta en rekrytering kan ibland vara svårt - speciellt om man inte vet var 
man ska börja! Därför har vi gjort en liten samling med tips och råd för dig 
som vill rekrytera i egen regi. Har du ytterligare frågor kan du alltid kika på vår 
rekryteringsblogg på vår hemsida, eller varför inte kontakta oss?

Strukturen för att rekrytera är enkel

1. Skapa en genomarbetad kravprofil

2. Sätt upp en tidplan med samtliga involverade

3. Skriv en attraktiv och tydlig jobbannons baserad på kravprofilen

4. Publicera annonsen på jobbsidor

5. Hantera inkommande ansökningar

6. Intervjua

7. Ta referenser

Visst låter det enkelt! Det finns dock några saker att ha i åtanke och dessa tips 
kan hjälpa dig till en smidig och professionell rekrytering!

Rekrytera med Roi Rekrytering
- Så här rekryterar du i egen regi

“Rekrytering ska vara enkelt, kostnadseffektivt och hålla hög kvalité. Vi arbetar aktivt med att 

följa dessa enkla ord och har därför blivit lite av en rebell inom en ganska konservativ bransch. 

Vi visar hur rekrytering fungerar - på ett okomplicerat sätt! “ Niclas Wate, VD Roi Rekrytering
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Kravprofilen är det dokument som man använder som underlag vid 
framtagande av annonsen. Kravprofilen ska definiera vad man letar efter hos 
en kandidat när man ska rekrytera. En förutsättning för att genomföra en 
kompetensbaserad intervju och rekryteringsprocess är att även kravprofilen 
tar utgångspunkt i den kompetens som krävs för att lyckas i rollen – en 
kompentensbaserad kravprofil helt enkelt. Det finns dock förutsättningar och 
omständigheter som bör klargöras i kravprofilen som inte faller inom ramarna 
för kompetens, men som är nog så viktiga för att förtydliga rollen och för att i 
ett senare skede kunna förenkla urvalet.

En väl genomarbetad kravprofil omfattar
• Kunskap och erfarenhet – det vill säga vilken erfarenhet, kunskap och 

utbildning som krävs för att kandidaten ska göra sig gällande i rollen. 
Kompetensen är också viktig att ta hänsyn till relaterat till förväntad 
upplärningstid. Har ni tid och resurser att avsätta för att lära kandidaten 
saker som kandidaten saknar kunskap och erfarenhet inom?

• Arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter.

• Lönenivå.

• Hur rollen eventuellt utvecklas med tiden.

• Beteende- och förmågekompetens, personlighet, beteende, kognitiv 
begåvning (IQ) och emotionell begåvning (EQ).

Observera att detta är ett internt dokument och inte samma sak som 
annonsen.

En genomarbetad kravprofil gör rekryteringsprocessen 
lättare
• Det blir enklare att skriva annonsen eftersom det finns ett underlag att 

basera annonsen på.

• En genomarbetad kravprofil förtydligar rollen och förenklar urvalet.

• Det blir lättare att hålla intervjuer eftersom vi vet vilken kompetens vi letar 
efter.

• Det blir enklare att svara på kandidaternas frågor rörande tjänsten.

1. Skapa en genomarbetad kravprofil
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Hur gör man en bra kravprofil? 
Det viktigaste när man ska ta fram en bra och genomarbetad kravprofil är 
att involvera de som är berörda av den aktuella tjänsten. Ett tips är att tänka 
i 360o perspektiv så att man verkligen gör en kort avstämning med samtliga 
som kommer att samarbeta med personen i fråga. Rekryterande chef, kollegor 
och linjekollegor om det är en chefsposition. Allt för att du ska få en tydlig 
bild av vad som krävs för rollen och hur omgivningen ser på den. Det finns ett 
flertal mallar för hur en kravprofil kan se ut. 

Det finns även olika analysverktyg som man kan använda för att få hjälp 
med kravprofilen. BefattningsProfilAnalys (Thomas BPA) från Thomas 
International är ett exempel på kravprofilanalysverktyg där man tydligt och 
effektivt utkristalliserar befattningens beteendemässiga krav.

Hur ser en bra kravprofil ut?
Det finns ett flertal mallar för hur en kravprofil kan se ut – nedan ser du ett 
exempel på vad en kravprofil ska innehålla:

• Befattning
• Närmaste chef
• Anställningsform (begränsad, tillsvidare, annat)
• Omfattning (%)
• Önskat startdatum
• Lönenivå, bonus, annat

Gå sedan in och titta på vilka arbetsuppgifter tjänsten ska innefatta:

• Vilka arbetsuppgifter ingår i arbetet idag?
• Finns det planerade eller förväntade förändringar i verksamheten framöver 

som medför att arbetsuppgifter kan tillkomma i eller utgå ur befattningen?
• Hur kommer befattningen att se ut om 1 år och 5 år?

Tänk igenom vilka kunskaper, färdigheter och egenskaper som behövs för att:

• Utföra arbetsuppgifterna
• Fungera i arbetsgruppen
• Fungera i samarbetet med ansvarig chef
• Fungera i organisationen i stort
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Tänk också igenom:

• Krävs det några egenskaps- och förmågemässiga kompetenser?

• Vilken typ av utbildning krävs?

• Finns det utbildningar som är absoluta krav?

• Behövs det särskild yrkesutbildning?

• Behövs det särskilda certifikat eller licenser?

Definiera kompetens och erfarenhet
När du ska definiera den kompetens, erfarenhet och utbildning som krävs för 
tjänsten är det viktigt att fundera igenom vad som är absoluta krav, vad som är 
meriterande och vad som bara är bra att ha. Fundera också över hur ni värderar 
utbildningar och kompetenser från andra länder. Finns det sätt att kompensera 
för brist på utbildning, till exempel genom att ha arbetat med liknande 
arbetsuppgifter?

Krävs det några personrelaterade kompetenser?
• Arbetslivserfarenhet – krävs det erfarenhet från en viss bransch, vissa 

arbetsuppgifter och hur länge i så fall? Förtydliga vad som är absoluta 
krav, meriterande och vad som bara är bra att ha.

• Språkkunskaper – finns det särskilda språkkrav? Har ni kunder och/eller 
anställda som kommunicerar på andra språk? Hur viktiga är skriftliga 
språkkunskaper? Tänk på att språkkraven ska vara kopplade till de 
arbetsuppgifter och den miljö som de ska utföras i.

• IT-kunskaper – finns det särskilda IT-krav? Vilka system arbetar ni i och 
kräver dessa utbildning eller erfarenhet?

• Behöver kandidaten ha ett körkort?

• Finns det andra saker som är viktiga – administrativ förmåga, förmåga att 
förvalta eller utveckla?

När man skriver en kravprofil är det lätt att vilja ”ha allt”. Detta medför snarare 
komplikationer än fördelar i rekryteringen. Tänk därför på att utgå från vilka 
arbetsuppgifter som ska genomföras och vilka egenskaper som är nödvändiga för 
att passa för rollen. Annat utöver detta klassas med fördel som meriterande.

Tips från rekryteraren: Slarva inte med kravprofilen. Den är stommen till hela rekryteringen 
och något som du kommer att återgå till under hela rekryteringsprocessen.
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Rekryteringsprocessen har en tendens att dra ut på tiden och detta är kostsamt 
för att det tar upp flera parters tid. Det kan även finnas en risk att man 
förlorar riktigt bra kandidater om man inte agerar snabbt.

Sätt därför upp en tidsplan där alla som är involverade är medvetna om 
vad de ska göra och när, så att de inledningsvis avsätter tid för att hantera 
rekryteringen.

• Vem ska vara med och skriva kravprofilen och när ska det göras?

• Vem skriver annonsen och när ska det göras?

• Vem publicerar jobbannonsen och när?

• Vem hanterar inkommande ansökningar?

• När väljs kvalificerade kandidater ut för intervju?

• Ska det genomföras tester?

• Vem sitter med på första intervjun och när ska detta göras?

• Vem sitter med på andra och när ska detta göras?

• Vem beslutar om anställning?

• Vem hanterar de kandidater som inte går vidare och avslutar rekrytering?

• Vem hanterar introduktionen av den nya kollegan?

2. Gör en tidplan med alla involverade

Tips från rekryteraren: Kalla in de involverade preliminärt i kalendern. På så sätt vet alla vad de ska 

göra och när. Håller inte tiderna exakt kan man alltid boka om, men försök att hålla tidsplanen.
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När du skriver en annons så är det viktigt att du presenterar tjänsten och 
företaget på ett attraktivt sätt. Du vill att läsaren ska bli intresserad, läsa hela 
annonsen och helst också ta sig tid att skicka in en ansökan. Försök att tänka 
utifrån de sökandes perspektiv och passa på och gör reklam för ditt företag 
och arbetsgivarvarumärke för att attrahera rätt kandidater. Vad har ni att 
erbjuda? Varför ska man söka just till ert företag? Om du skriver missvisande 
eller felaktig information så finns risken att du inte attraherar rätt kandidat. 
Du kan till och med förlora en bra kandidat när kandidaten upptäcker 
att beskrivningen av företaget och/eller rollen inte stämmer överens med 
verkligheten. 

Här följer några frågor som kan vara bra att ha i åtanke  
när man skriver annonsen:
• Varför ska man arbeta för er?

• Vilka arbetsuppgifter innebär tjänsten?

• Vad krävs av kandidaten erfarenhetsmässigt?

• Vilken typ av personlighet, beteende/egenskaper, kognitiv (IQ) respektive 
emotionell (EQ) förmåga bör kandidaten ha?

• Vad är företagets kultur och värderingar och hur kommuniceras detta i 
tjänsten?

• Vad är meriterande för tjänsten?

• Finns det utvecklingsmöjligheter?

• Vem ska personen rapportera till/arbeta med?

• Finns det förmåner?

Ett tips är att ha med företagsnamn, titel på arbetet och placeringsort i 
annonstiteln. Skriver du till exempel “Erfaren rekryterare sökes till Roi 
Rekrytering i Malmö” så får den sökande snabbt information om typ av tjänst 
och placeringsort. Det är också ett enkelt sätt att sökordsoptimera annonsen 
eftersom titel ofta är det första sökmotorerna går efter. Börja med information 
om tjänsten, lista gärna informationen i punktform och avsluta med en 
beskrivning av företaget.

3. Attraktiv och tydlig jobbannons
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Inled med information om företaget, berätta varför man ska arbeta för just er. 
Beskriv hur företaget utmärker sig, vad är eller vill ni vara kända för, finns det 
några spännande planer framöver, vilken företagskultur råder, hur jobbar man 
med kulturarbetet, vilka värdeord har ni och vilka utvecklingsmöjligheter kan 
tjänsten innebära. Detta är ett bra sätt att locka sökande. 

Fortsätt med information om tjänsten, gärna i punktform så att det blir tydligt. 

Tjänsten innebär: 
• Arbetsuppgift 1

• Arbetsuppgift 2
• Arbetsuppgift 3

Skriv sedan vad som krävs för att kunna genomföra arbetsuppgifterna. Behövs det 
utbildning, erfarenhet, IT-kunskaper?  Även här är punktformatet tydligt och bra.

Din profil: 
• Utbildning

• Kunskaper
• Erfarenhet
• Annat som är relevant?

Beskriv i löptext vilken personlighet, beteende och förmåga du söker. Är det en 
fördel om kandidaten till exempel är social, lösningsorienterad eller analytisk? 
Nämn gärna även meriterande egenskaper, förmågor eller erfarenheter. Är det flera 
meriterande erfarenheter så skriv även dessa i punktform. 

Ansökan 
Säkerställ att de här punkterna kommer med:

• Hur man söker tjänsten
• Sista ansökningsdatum
• Vem man kan kontakta om man har frågor om tjänsten

Om Företaget 
Här skriver du övergripande information om företaget. Skriv gärna detta 
stycket i kursivt för att särskilja det från informationen om själva tjänsten. 
Referera gärna till företagets hemsida för mer information. 

Företag söker Titel till Stad

Exempel på annons-layout:
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Annonsen är ofta kandidatens första intryck av företaget och tjänsten så 
undvik stavfel. Be gärna några kollegor att titta igenom det du skrivit innan 
publicering.

Vill du att vi ska hjälpa dig att sätta upp annonsen eller kasta ett öga på den, 
så hör gärna av dig till info@roirekrytering.se eller ring oss på 0770–110 177.

Tips från rekryteraren: Några små tips och tricks är bland annat att gärna ha med 

företagsnamn, titel och arbetsort i själva annonstiteln.
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Det finns många lokala annonseringsmöjligheter och här bör du tänka lite som 
en marknadsförare, var hittar du din målgrupp? Vi rekommenderar i regel att 
annonsera på webbaserade jobbportaler för att nå flest kandidater.

Annonseringsplatserna kan delas in i fyra kategorier:

• Generella jobbsökarsidor på internet

• Nischade jobbsökarsidor på internet

• Sociala medier

• Tryckta annonser

Det finns fördelar och nackdelar med samtliga och därför är målgruppen 
högst relevant. Har de redan jobb och trivs så kanske de inte aktivt går in på 
en jobbsökarsida för att leta efter en ny tjänst. Är de aktiva i sociala medier 
och i så fall vilka? Läser de någon tidning? Pendlar de till jobb? Vad är deras 
fritidsintresse?

För att ge ett exempel – ett företag som letar efter en marknadskoordinator 
till ett djurförsäkringsbolag med fokus på hästar bör hitta annonsplatser som 
målgruppen besöker. Det kanske är ett krav att man är hästintresserad? Då 
kan det finnas nischade hästsidor på nätet, det kan finnas tidningar inom 
ämnet och man kan enkelt målgruppsanpassa annonsen på Facebook och 
Instagram. Är det ett krav att man är aktiv på en blogg eller i sociala medier så 
är annonsering på dessa ställen högst relevant. 

Börjar du nysta i målgruppen du vill nå så hittar du ganska enkelt relevanta 
forum att annonsera i och kan nå dem och visa att det finns en tjänst som passar 
dem.

Det kostar en del att annonsera så undersök gärna om du kan få ett paketpris 
eller rabatt någonstans. Annonskostnaden kan ofta bli ganska hög om du 
väljer att annonsera på andra ställen än Arbetsförmedlingen där det är 
kostnadsfritt. Roi Rekrytering erbjuder breda och prisvärda annonspaket både 
på traditionella jobbsidor och i sociala media. 

Glöm inte att sätta upp ett slutdatum i annonsen och sätt in en påminnelse i 
din kalender att du ska ta ner annonsen.

4. Publicera annonsen på jobbsidor
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Här ser du några av de största jobbportalerna i Sverige

Tips från rekryteraren: Hitta ett annonspaket som passar er, på så sätt kan ni spara 

pengar på annonskostnaden.
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Det är ytterst viktigt att man har ordning och reda när man ska rekrytera, 
oavsett om man ska hantera en eller flera rekryteringar. Rekryteringen ska 
hanteras professionellt mot kandidaterna samtidigt som du själv enkelt ska 
veta var du befinner dig i processen. Vilka kandidater har sökt, vilka vill jag gå 
vidare med och vilka vill jag kanske rentav skicka ett “Tack för visat intresse-
svar” till.

Det finns många olika rekryteringsverktyg på marknaden och vilket som 
passar bäst styrs utifrån ditt behov, dina kunskaper och givetvis i viss mån 
även kostnaden. I de kommande stegen kommer du att lära dig att identifiera 
ditt behov och vikten av att ha ett rekryteringsverktyg.

Ansökningsprocessen och första intrycket
I en process blir det lätt rörigt. Kandidaterna ringer eller mailar, man har den 
interna kommunikationen att ta hänsyn till och sen har man oftast även sitt 
”vanliga” arbete som ska skötas. Det är dömt att misslyckas om man inte har 
någon form av struktur. Titta på er nuvarande struktur, hur ser den ut?

• Ska man skicka sin ansökan till en e-postadress?

• Är det många olika steg innan man är klar med ansökan?

• Är det enkelt att bifoga CV och personligt brev?

• Kan man ansöka med sin LinkedIn-profil? 

• Vilket verktyg använder ni för att hantera kommunikation med 
kandidaterna?

• Vilket system har ni internt för att kommunicera kring rekryteringen?

Med ett rekryteringsverktyg skapar du enkelt en lättöverskådlig struktur 
oavsett om du har en eller flera processer igång samtidigt. Du samlar alla 
kandidater på ett ställe, kommunicerar smidigt med dem och kan enkelt 
involvera andra berörda i processen. På så sätt kan du få lätt få hjälp och 
råd kring bedömning och urvalet. De flesta rekryteringsverktyg innehåller 
funktioner för någon form av gradering, interna kommentarer och 
kommunikation med kandidaterna samt möjlighet att komplettera ansökan 
med exempelvis referenser eller liknande.

5. Rekryteringsverktyg
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Vad kan rekryteringsverktyget hjälpa till med?
Det är alltid svårt att uppskatta hur många ansökningar man kommer att få 
till en rekrytering. För att skapa en bild av processen så tänker vi oss att det 
kommer in ca 50 ansökningar. Har du ett rekryteringsverktyg så kommer 
samtliga ansökningar, oavsett annonsplats, direkt in i verktyget och du har en 
bra översikt över dem.

Vi rekommenderar att inte använda e-post som mottagningskanal eftersom 
det är svårt att ha en bra överblick av all intern och extern kommunikation 
rörande rekryteringarna. Med ett rekryteringsverktyg kan du enkelt 
kommunicera med kollegor och kandidater. Exempelvis: när kandidaten har 
skickat in sin ansökan så är det viktigt att skicka en bekräftelse på att den 
är mottagen och då är det skönt att detta sker på automatik med hjälp av 
verktyget.

När rekryteringsprocessen är igång så är det viktigt att hålla kandidaterna 
uppdaterade om statusen på rekryteringen. Det kan hända saker som 
gör att processen drar ut på tiden, något som inte är alltför ovanligt. Ett 
rekryteringsverktyg underlättar kommunikation till många kandidater 
samtidigt. Marknaden idag är snabbrörlig och många kandidater är 
involverade i flera processer samtidigt vilket gör att det är viktigt att hålla dem 
uppdaterade för att inte tappa dem.

När processen är avslutad ska du alltid ge de kandidater som inte gått 
vidare ett avslutande mail. Extra trevligt är det om du passar på och tackar 
för att de tog sig tid att söka och visat intresse för ert företag. Med ett 
rekryteringsverktyg är detta smidigt och tar lite tid i anspråk men det ger ett 
bra och professionellt intryck.

Sammanfattningsvis så ger de flesta verktyg dig följande möjligheter:

• Skickar ut ett automatiskt besked om att ansökan är mottagen.

• Samlar all kommunikation direkt på kandidatens profil.

• Du och andra behöriga kan gradera kandidaterna och lägga in 
kommentarer.

• Du kan skicka ut information till en eller flera kandidater samtidigt.
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Att välja rekryteringsverktyg
Det finns en uppsjö av rekryteringsverktyg idag och därför bör du ställa dig 
några inledande frågor innan du börjar Googla:

• Vad får det kosta?
• Hur ser mitt behov ut?
• Hur många kommer att använda det?

På marknaden finns det allt från rekryteringsverktyg som ingår när man tar 
hjälp av ett rekryteringsföretag – Roi Rekrytering är ett sådant exempel – till 
modulanpassade affärssystem som är lite större och omfattande, till exempel 
Visma. Du bör alltid börja med att ta reda på vad ditt konkreta behov är så att 
du inte köper något som är för omfattande, för komplicerat, för dyrt eller på 
annat sätt inte matchar ditt behov.

Vad kostar det?
Prismodellen för rekryteringsverktyg varierar väldigt mycket och 
betalningsmodellen kan se olika ut. Här kommer några exempel på upplägg:

• Licensbaserat – du betalar per användare, per månad eller år och har en 
uppsägningsperiod. Kan vara bra om ni har ett större behov och är många 
användare.

• Kandidatbaserat – du köper annonsering och får tillgång till ett 
rekryteringsverktyg. Utöver det betalar du en summa per kandidat som 
söker.

• Du köper ett rekryteringsverktyg. I det här fallet bör du ha ett stort 
behov och du måste räkna med löpande kostnader såsom support och 
uppdateringar av systemet.

• Rekryteringsverktyget ingår när du tar hjälp av ett rekryteringsföretag. Ett 
snabbt och enkelt sätt att komma igång och något som vi rekommenderar.

Tänk på att försöka välja ett molnbaserat verktyg eftersom både support 
och hantering av dessa är enklare. Då har du dessutom tillgång till systemet 
oavsett var du befinner dig.

Tips från rekryteraren: Läs ansökningar varje dag, då kan du agera snabbt ifall det kommer in 
ett guldkorn och inte riskera att kandidaten går vidare i en annan anställningsprocess.
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Det finns många lokala annonseringsmöjligheter och här bör man tänka lite 
som en marknadsförare – var hittar du din målgrupp?

Det finns fördelar och nackdelar med alla kanaler och därför är målgruppen 
högst relevant. Har de redan jobb idag och trivs? Då kanske de inte aktivt går 
ut på en jobbsökarsida för att leta efter ett nytt jobb. Är de aktiva i sociala 
medier och i så fall i vilka? Läser de tidningen? Pendlar de till jobb? Vad är 
deras fritidsintresse?

För att ge ett exempel: Ett företag som letar efter en marknadskoordinator till ett 
djurförsäkringsbolag med fokus på hästar bör hitta annonsplatser som målgruppen 
besöker. Det kanske är ett krav att man är hästintresserad? Då kan det finnas 
nischade hästsidor på nätet, det kan finnas tidningar inom ämnet samt att man kan 
hitta målgruppen på Facebook och Instagram. Är det ett krav att man är aktiv på en 
blogg eller i sociala medier så är annonsering på dessa ställen högst relevant.

Målgruppen
Börjar man nysta i målgruppen för att nå rätt kandidater så hittar man de 
forum de finns i och det blir lätt att nå ut och visa att det finns en tjänst som 
passar dem. Har man en marknadsfunktion på företaget så kan det vara en 
god idé att ta hjälp från dem med att hitta rätt kanaler för målgruppen men 
även att skapa en annons som har samma tonalitet som företagets övriga 
externa kommunikation vilket är viktigt för att attrahera rätt kandidater.

Jobbsökarsidor
Det finns väldigt många olika jobbsökarsidor på marknaden idag:

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. 
Arbetsförmedlingen kan hjälpa till med allt från att skriva annonsen till att 
publicera den på deras hemsida samt matcha mot kandidater i deras databas. 
Alla tjänster är avgiftsfria. Man bör ha i åtanke att Arbetsförmedlingen 
uppmanar kandidater att söka tjänster via deras hemsida även om de inte 
alltid är kvalificerade för tjänsterna.

Blocket Jobb är Sveriges nya mötesplats för arbetsgivare och arbetssökande. 
De strävar efter att göra det enklare för arbetsgivare att hitta rätt kandidat och 
för arbetssökande att hitta rätt jobb.

6. Annonseringskanaler
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CareerBuilder.se är ett dotterbolag till CareerBuilder.com som är den ledande 
aktören inom onlinerekrytering i USA. CareerBuilder ägs till viss del av 
Microsoft vilket innebär att man t ex ansvarar för karriärdelen på MSN. 
CareerBuilder finns representerande i 37 länder och har ca 2 000 anställda.

Jobbsafari är en av Sveriges största jobbtjänster med över 60 000 
platsannonser dagligen. Jobbsafari erbjuder arbetssökande en översikt över 
lediga jobb som annonseras på Internet i Sverige.

Metrojobb är en del av Metro Nordics online-erbjudande. Metrojobb.
se lanserades under våren 2009 och används varje vecka av flera tusen 
karriärintresserade och/eller jobbsökande personer. Både metrojobb.se och 
användarna finns i storstäderna och det gör även de tusentals jobb som 
erbjuds varje dag.

Monster Worldwide Scandinavia AB grundades 1997 under namnet Jobline. 
Med över tio år som etablerad rekryteringssajt har Monster expanderat från 
att tidigare bara vara en ”jobblista” till att vara en global leverantör.

NetJobs är ledande i norra Europa inom nischade jobbsajter med 35 nischade 
jobbsajter och 5 generella jobbsajter i Sverige, Norge, Finland, Danmark och 
Tyskland. Deras nischade jobbsajter fungerar som marknadsplatser på Internet 
där arbetsgivare hittar och rekryterar framtida medarbetare. NetJobs har 
följande nischade jobbsajter:

Ekonomijobb.se – Ekonomi och administration

Förskolejobb.se – Förskola och fritids

Hälsojobb.se – Vård och hälsa

ITJobb.se – Data och IT

Juridikjobb.se – Juridik

Karriärguiden.se – Lediga jobb i Sverige i din bransch

Ledningsjobb.se – Chef, ledning och management

Miljöjobb.se – Natur och miljö

Pedagogjobb.se – Pedagogik och utbildning

Säljjobb.se – Försäljning

Teknikjobb.se – Teknik, ingenjör och bygg

Offentliga Jobb är Sveriges största sökmotor för lediga jobb inom den 
offentliga sektorn. Deras mål är att samla samtliga lediga tjänster inom 
offentlig sektor i en gemensam annonsportal.
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StepStone är sajten där chefer och specialister hittar sina nya tjänster. 
StepStone har skapat en mötesplats där rekryterare eller arbetsgivare enklare 
kan hitta rätt kandidat genom en rad olika skräddarsydda annonslösningar.

Annonseringskostnader
Priser på de olika annonseringssidorna varierar beroende på om man köper en 
eller flera annonser. Det finns i många fall en rabattstege som de går efter. Här 
följer exempel på priser* på de olika annonseringsplatserna:

Blocket Jobb - Annonseringstid: 60 dagar. Pris från 2 900 kr.

CareerBuilder - Annonseringstid: 30 dagar. Pris från 6 900 kr.

Jobbsafari - Annonseringstid: 28 dagar. Pris från 6 995 kr.

Metro Jobb - Annonseringstid: 30 dagar. Pris från 3 900 kr.

Monster - Annonseringstid: 60 dagar. Pris från 6 900 kr.

StepStone - Annonseringstid: 30 dagar. Pris från 5 900 kr.

Sociala media - för vissa tjänster, och för att få ännu mer spridning av 
annonsen, rekommenderar vi målgruppsanpassad annonsering i sociala medier 
(Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter). Läs mer om detta i utbildningen 
Social Media - Rekrytera i de sociala medierna.

Det finns även de företag som ger samlingsrabatt kopplat till annonser. Roi 
Rekrytering erbjuder platsannonser på Monster, Stepstone, Metro Jobb samt 
Blocket Jobb för 14 700 kr. 

*Priserna är baserade på prisuppgifter från respektive annonseringssida i juli 
2017.

Tips från rekryteraren: Innan du börjar köpa annonsutrymme - se på din målgrupp - var finns de?
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När man har en tydlig kravprofil på plats, har skrivit en välformulerad 
annons och publicerat den i rätt annonseringskanaler, då börjar det komma 
in ansökningar och nästa steg blir att hantera dem.  Det finns några viktiga 
grundpelare att hålla sig till. Den första är att säkerställa att alla kandidater 
som sökt får en bekräftelse på att deras ansökan kommit in.

Det är mycket att hålla reda på i rekryteringsprocessen så vi rekommenderar 
varmt att du har ett rekryteringsverktyg till din hjälp. Alla ansökningar 
samlas automatiskt i verktyget och du kan enkelt hantera dem där och slipper 
besväret med en full inkorg.

Lite historia
På en förhållandevis kort tid har sättet som man söker jobb på totalt 
förändrats. Det är inte så länge sedan man sökte nytt arbete genom 
att gå igenom telefonkatalogen och leta upp intressanta företag för en 
spontanansökan. Man skrev sitt CV på skrivmaskin eller för hand med sin 
bästa handstil och besökte företaget personligen i sina finaste kläder med 
sitt CV i hand i hopp om att få ett arbete. Idag sitter man framför sin dator, 
surfplatta eller smartphone och söker jobb med några enkla knapptryck. Detta 
påverkar dels mängden ansökningar men även kvaliteten på dem.

Idag söker kandidater oftast inte bara ett jobb utan troligen flera jobb. I regel 
får man in många ansökningar men kvaliteten kan vara högst skiftande. 
Det kan vara en bra idé att starta med att göra en första gallring innan man 
börjar träffa potentiella kandidater. En telefonavstämning med de starkaste 
kandidaterna är ett bra första steg för att säkra de grundläggande kraven 

innan du väljer vilka som ska kallas till fysiska intervjuer.

Komma igång
Det finns några viktiga saker att tänka på i hanteringen av ansökningar, här 
följer de viktigaste:

• Säkerställ att alla kandidater som sökt får en bekräftelse på att deras 
ansökan kommit in. Ta gärna hjälp av ett rekryteringsverktyg för en 
smidigare och automatiserad hantering.

• Läs igenom ansökningarna och gradera dem från 1-5 utifrån kravprofilen.

7. Hantering av kandidater
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• Undersök om kravprofilen innehåller de egenskaper, färdigheter och 
kvalifikationer som ni satt som krav respektive meriterande.

• Finns det något i en kandidatansökan som du ställer dig frågande till eller 
vill veta mer om, tag kontakt med kandidaten.

Kandidatens ansökan samt svaren på dina frågor ger en bra grund för att 
utvärdera kandidatens profil och huruvida denna kvalificerar sig för tjänsten. 
Har du många kvalificerade kandidater kan det ibland vara tidsbesparande att 
börja med en telefonavstämning innan kandidaterna kallas till intervju.

Kommunikation med kandidaterna under rekryteringsprocessen underlättar 
för dig men det ger också kandidaterna ett bra första intryck av ert företag.

Inför första avstämningen
Fem tips som är bra att tänka på innan du ska hålla en telefonavstämning:

1. Har du ont om tid så är det bra att boka in en tid med kandidaten via 
e-post när telefonavstämningen skall hållas, annars riskerar du att inte få 
tag på kandidaten. En avstämning tar upp till ca 30 minuter att genomföra 
och det kan vara bra att nämna detta för kandidaten vid inkallningen.

2. Förbered dig med hjälp av kravprofilen du ställt upp. Hur matchar 
kandidatens CV de krav och meriter som du söker? Finns det mer 
information och erfarenheter kring detta som kanske inte tas upp i CV:t?

3. Förbered gärna en lista med konkreta frågor kring erfarenhet och kunskap. 
Tänk på att det är en avstämning, inte en intervju.

4. Något som kan vara nyttigt att veta är varför kandidaten sökt tjänsten. 
Vad är anledningen till att denne vill byta tjänst? Vad är det som 
intresserar kandidaten hos er och med tjänsten? Det kan här vara lämpligt 
att fråga om kandidatens förväntade lönespann om lönenivå är avgörande 
för vem man anställer. Var noga med att påpeka att det inte handlar om 
förhandling utan om att se ifall man kan mötas eller ligger för långt ifrån 
varandras nivåer.

5. Avsluta samtalet med information om vad som kommer att hända härnäst. 
När du kommer du att återkoppla till kandidaten om denne går vidare till 
intervju eller inte.

Är det fler involverade i rekryteringsprocessen så ta upp eventuella frågor med 
varandra, många gånger får man ett bredare perspektiv med hjälp av sina 
kollegor.
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När telefonavstämningarna är genomförda så ta en paus i rekryteringen och 
låt intrycket falla på plats. Reflektera över kandidaterna, ta gärna hjälp av en 
kollega som var med i kravprofilsskrivandet för att säkra att dina tankar och 
reflektioner fortfarande är relevanta för tjänsten.

Undvik vanliga fallgropar
Även om du förbereder dig väl så händer det att en rekrytering går fel och det 
kan bero på flera orsaker.

Det är viktigt att alla involverade i rekryteringsprocessen är införstådda 
med att rekryteringen inte är klar förrän den rekryterade presterar som 
organisationen önskar. Det innebär att arbetet fortsätter efter att ni har 
signerat med er nya kollega. För att undvika några vanligt förekommande 
fallgropar, finns det några nyckelfaktorer du behöver ha med dig under hela 
rekryteringsprocessen.

Förväntningar – skapa samsyn från början

Innan du startar rekryteringsprocessen behöver du tydliggöra din och 
organisationens förväntningar. Detta handlar inte enbart om tjänstens innehåll 
och krav, utan även om praktiska förväntningar såsom tid och beräknad insats 
från de involverade. Risken är annars att du och dina kolleger kommer att 
uppleva stress och som följd missar viktiga led i processen – något som kan 
innebära att du förlorar rätt kandidater.

Planering – för att vara väl förberedd på eventuella förändringar

Avsätt tid för att planera hur du och dina kolleger vill lägga upp 
rekryteringsprocessen. Vem eller vilka ska vara delaktiga? Vet samtliga 
vad deras insatser och bidrag ska innebära? Detta är viktigt för att under 
processen kunna prioritera mot verksamhetens övriga aktiviteter och uppdrag.

Kommunikation – intern och extern

Såväl intern som extern kommunikation kommer vara av central betydelse. 
Det är inte helt ovanligt att du kan komma att behöva omplanera och 
omprioritera – och det är helt ok. Tänk bara på att kommunicera alla 
förändringar till kollegorna. Kommunicera även ut tids- eller processändringar 
till sökande kandidater för att behålla attraktion och intresse för tjänsten och 
ert företag.

19 (25)



0770 110 177 roirekrytering.se info@roirekrytering.se

Transparens - var inte rädd för att be om hjälp

Under en rekryteringsprocess finns det många delmoment som ska gås igenom 
och det är fullt acceptabelt att inte vara expert på allt. Var ödmjuk mot dig 
själv om du känner att du saknar tid eller kompentens. Be en kollega eller 
extern part, exempelvis ett rekryteringsföretag, om hjälp och stöd.

Kvalifikationer – hårda och mjuka kompetenser

Konkret kunskap och tidigare erfarenhet brukar benämnas som hårda krav. 
Dessa är oftast vitala för en roll, det vill säga de anses vara hygienfaktorer 
som behövs för att kunna klara av rollen. Däremot, i vissa fall kan det faktiskt 
vara så att dessa hårda krav är av mindre vikt. Hittar du en kandidat med 
rätt mjuka värden, det vill säga beteende, egenskaper och inlärningsförmåga, 
så kan det vara all idé att lära upp den nyanställde med ny och, för rollen, 
relevant kunskap. Finns det dessutom mentorstöd för den nyanställde kommer 
det hjälpa henne eller honom att snabbare bygga sin erfarenhetsbank. Har 
du objektivt undersökt kandidatens mjuka kompetensområden så får du 
dessutom värdefull kunskap om kandidatens övriga kompetensstyrkor.

”För att du ska få utväxling på kandidatens hårda kompetensstyrkor behöver du ha bra koll 

på dennes mjuka kompetensstyrkor.”

Efter signering – då börjar det riktiga arbetet!

Det är tyvärr många organisationer som avslutar rekryteringsprocessen 
när kandidaten signerat anställningsavtalet – man tänker ”Vad skönt! Nu 
är rekryteringen klar”. Det är här vi menar att du bara genomfört halva 
processen. Den nyanställdes första tid i tjänsten kommer att bli avgörande 
om denne ska lyckas, det vill säga nå den prestation som ni önskar. Nästa 
steg i processen är att ta fram ett bra introduktionsprogram, On Boarding 
Program, som hjälper den nyanställde att trivas, förstå sina arbetsgifter, lära 
och utvecklas. Allt för att så smidigt som möjligt nå önskad prestation och 
resultat, det vill säga bli framgångsrik och lönsam.
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Att hålla en anställningsintervju kan vara svårt. Vi har sammanställt några tips 
som gör mötet givande för både dig och kandidaten.

Förbered dig
Du har säkerställt att kandidaten uppfyller grundkraven för tjänsten, men är 
det något som du vill höra mer om? Se till att fråga om det i så fall. 

Förbered även frågor som gör att du får mer kött på benen rörande 
kandidatens erfarenhet och kompetens. Be gärna kandidaten ta fram exempel. 
Om ni exempelvis söker en serviceinriktad person kan följande frågor vara bra 
att ställa:

• I vilken situation krävdes det att kandidaten var serviceinriktad? 

• Be personen berätta om situationen?

• Vad gjorde personen i den situationen?

• Är detta typiskt för personen?

• Vad blev utfallet?

• Vilka var de främsta anledningarna till utfallet och vad bidrog personen 
med?

• Har personen reflekterat över om hon/han själv borde ha gjort något 
annorlunda för att påverka utfallet?

Det är också viktigt att kandidaten får berätta om vad han eller hon kan 
bidra med för att ni ska utveckla och ytterligare förbättra er verksamhet vid 
exempelvis.

Få med allt under intervjun

Förbered dig väl inför intervjun för att säkerställa att du och kandidaterna får 
en klar bild över era respektive förväntningar och önskemål.

För att vara säker på att du inte missar något, använd gärna kan nedan 
exempelfrågor vara ett bra stöd. Såklart så finns det många fler frågor som kan 
vara av stort värde för utfallet så det är viktigt att du förbereder dig på just de 
frågeställningar som är relevanta för den aktuella tjänsten.

8. Intervjua!
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• Vad var det som gjorde dig intresserad av denna tjänst?

• Varför skulle du vilja byta arbete?

• Vilka förväntningar har du på den sökta tjänsten?

• Beskriv dina arbetsuppgifter idag. Vad är inspirerande/tråkigt?

• Vad är utmärkande för din nuvarande arbetssituation?

• Hur skulle din nuvarande arbetsgivare beskriva dig?

• Vilka konkreta resultat har du uppnått i dina tidigare anställningar? 
Beskriv hur du gjorde och på vilket sätt du bidrog till resultatet.

• Kan du berätta om något viktigt initiativ du tagit under dina senaste 
anställningar?

• På vilken arbetsplats har du trivts bäst? Varför?

• Vad är orsakerna till dina tidigare arbetsbyten?

• Under vilka förutsättningar arbetar du bäst? Vilka är dina starka sidor?

• Inom vilka områden skulle du vilja utvecklas?

• Beskriv några viktiga ledaregenskaper som du tycker är viktiga hos din 
chef för att du ska lyckas.

• Kan du beskriva en tidigare framgång respektive motgång?

• Hur reagerar du på positiv och negativ kritik?

• Hur har dina relationer till medarbetare och chefer varit? Hur vill du att 
dina relationer ska vara?

• Vilka situationer gör dig stressad? Hur har du hanterat dem? Hur skulle du 
vilja ha hanterat dem?

• Har du några engagemang utanför jobbet? Hur ser din fritid ut?

• Vilka är dina ambitioner privat och jobbmässigt?

• Utifrån det du vet idag om tjänsten och vårt företag, vad skulle du vilja 
bidra med under det första året?

• Vad har du för löneanspråk?

• Hur lång uppsägningstid har du?

En väldigt vanlig frågeställning hos kandidater handlar om 
utvecklingsmöjligheter. Därför är det viktigt att redan tidigt i processen 
klargöra vilka förväntningar företaget och kandidaten har kring just detta. 
Om kandidaten skulle få jobbet, vad betyder det då? Hur ser kandidatens 
karriärsmål ut och finns det möjlighet för kandidaten att nå dem hos er? 
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Ser du att ni i dagsläget inte kan erbjuda de utvecklingsmöjligheter som 
kandidaten söker är det bra att vara tydlig med det från början. Om personen 
börjar sitt nya arbete och har förväntningar om utvecklingsmöjligheter är det 
inte säkert att personen stannar i företaget om förväntningarna inte infrias.

Marknadsför företaget
Som organisation är det alltid viktigt att göra ett bra intryck till de sökande 
kandidaterna.

Det handlar inte bara om att kandidaterna ska få ett bra intryck av 
företagets representanter, utan även att kandidaten får ett bra intryck av 
företaget. Berätta därför gärna om ert företag, er historia, era värderingar, 
kultur, visioner och liknande. Lyft fram exempel på förmåner och 
utvecklingsmöjligheter om det finns sådana. Förmåner kan handla om 
flextid, övertidsersättning, förmånliga pensionslösningar, friskvårdsbidrag, 
personalaktiviteter m.m.

Person- och testbedömning
Oavsett hur bra det känns med dina slutkandidater så rekommenderar vi alltid 
att du genomför person- och testbedömningar innan du anställer.

Med test- och personbedömningsunderlag får du en objektiv bild av 
kandidaternas beteende- och förmågekompetens som du kan matcha mot 
kravprofilen. Du får inte bara ett kvalitativt underlag för de kommande 
intervjuerna och referenserna, du får även ett värdefullt och konkret underlag 
för att effektivt leda och coacha den nyanställde under dennes första tid på 
jobbet – det som vanligen kallas introduktion eller on boarding.

Magkänsla - ta reda på det du intuitivt känner

Ens magkänsla är något som många vill lyssna till i en rekryteringsprocess, 
speciellt när processen har kommit till selektion och urval. Det kan vara 
lätt att både tycka om och vilja välja en kandidat som är lik en själv. Det är 
absolut inte fel att lyssna till sin magkänsla, eftersom den många gånger ger 
dig signaler om att du behöver undersöka något hos kandidaten mer ingående, 
men det är viktigt att den inte ensamt får ligga som underlag selektion och 
urval.
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Referenser och avslut
Oavsett hur bra intryck du har fått av kandidaten vid intervjutillfällena så är 
det alltid viktigt att ta referenser.  Det spelar ingen roll hur bra och rätt du 
känner att en kandidat är för tjänsten. Oavsett hur bra CV:t är eller hur bra 
intervjun gick: du ska alltid referenser. Vi kan inte nog betona hur viktigt detta 
är för att validera det du hittills fått veta under processen. 

Vi rekommenderar att du alltid tar minst två referenser, helst tre, innan du 
anställer. Tänk på att vara sunt kritisk mot vad det är för referenser du får 
av kandidaten, är det en vän eller en före detta chef eller kollega? Vänner 
är kanske inte alltid de mest objektiva referenserna. Du kan alltid fråga 
kandidaten om specifika referenser från tidigare anställningar om du inte är 
nöjd med de referenser du fått.

För att vara säker på att du inte missar något, använd gärna exempelfrågorna 
nedan som ett stöd. Såklart så finns det många fler frågor som kan vara av 
stort värde för att göra din kvalitetssäkring så det är viktigt att du är väl 
förberedd.

Referensmall
• Vad ingick i kandidatens roll?

• Beskriv kandidaten utifrån tre sammanhang som kandidaten verkat i. 
Vilket värde uppnåddes i sammanhangen kopplat till kandidatens insats?

• Vad anser du driver och motiverar kandidaten? Vad kommer att bli viktigt 
den blivande chefen för att leda och utveckla kandidaten på bästa sätt?

• Vad anser du om kandidatens förmåga att planera, strukturera och driva 
det dagliga arbetet?

• Hur tycker du att kandidaten fungerar i gruppsammanhang (socialt och 
arbetsmässigt)?

• Hur skulle du beskriva kandidatens starka sidor?

• Vad behöver kandidaten utveckla som du ser det? Vilket stöd tror du att 
kandidaten att behöva för att lyckas med det?

• Specifika frågor relaterade till arbetsuppgifterna för den aktuella tjänsten. 

Tips från rekryteraren: Många kandidater känner sig obekväma inför och under intervjun - ha detta i 

åtanke och försök att skapa en behaglig stämning så att kandidaten slappnar av och är sig själv.
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När rekryteringsprocessen är avslutad så ge återkoppling till samtliga 
kandidater. Ett professionellt bemötande är viktigt för dig och ditt företags 
varumärke.

Vi hoppas att detta dokument hjälper dig i din rekrytering och skulle du ha 
frågor, funderingar, eller vill se mer utförliga mallar för kravprofil, annons, 
intervjuteknik eller referenser, så är du varmt välkommen att höra av dig till 
oss på info@roirekrytering.se eller ring oss på 0770 110 177.

Lycka till önskar vi på Roi Rekrytering!

9. Avsluta snyggt!
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