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Intro
Att hitta rätt rekryteringsföretag inför en 

anställningsprocess är en konst för sig, och att hitta 

rätt företag inför rekrytering specialister och chefer 

är desto svårare. Kraven på tjänsterna är högre och 

så bör även kraven vara på företaget som du anlitar.

Den här guiden är skapad för dig att använda som 

ett verktyg vid nästa inköp av rekryteringstjänster. 

Vi går igenom en rad viktiga frågor som du behöver 

ställa dig för att säkerställa att rekryteringsföretaget 

du väljer kan leva upp till dina förväntningar, och 

hjälpa dig att attrahera rätt kandidater med rätt 

kompetens.
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För att välja rätt företag kan det vara viktigt att förstå hur 

rekryteringsbranschen ser ut. Förenklat kan branschen delas 

upp i tre segment:

1. Volymföretag och bemanningsföretag – exempel 

på tjänster som dessa företag kan erbjuda är snabba 

konsultlösningar samt helhetsåtaganden gällande all 

rekrytering. Ofta jobbar man med stora databaser och urval.

2. Specialistrekryteringsföretag – mer nischade bolag, ofta 

med en branschspecifik och/eller affärsområdesspecifik 

inriktning för att kunna möta kundens mer nischade behov. 

3. Executive searchbolag – rekryterar på ledningsgruppsnivå 

inom koncern- eller företagsledning.

Generellt kan sägas att företag inom segment 1 ofta arbetar 

mycket med urval och databaser samt kandidater som söker 

tjänster, allt från ”blue-collar” till generella roller. Företag 

inom segment 2 arbetar mer eller mindre med urval i 

kombination med search/headhunting, beroende på företag 

och inriktning. Segment 3 arbetar mer med nätverk och 

headhunting för roller på senior ledningsgruppsnivå. 
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Viktiga frågor du bör ställa dig

Det tar inte bara tid att rekrytera chefer och specialister, det är dessutom svårare än 

en vanlig rekrytering. Tar företaget svårigheterna på allvar? Om det utlovas guld och 

gröna skogar inom en allt för optimistisk tidsplan så bör man vara uppmärksam. En 

seriös aktör är ärlig kring omständigheterna och kommer vara noggranna med att hålla 

en rak kommunikation hela vägen, vid framgång och motgång. Det är också värt att 

se över vilka som står bakom bolaget och vilken erfarenhet de har av branschen, samt 

säkerställa att företaget är ett ekonomiskt stabilt bolag.

Är företaget en seriös aktör?
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Hur ser fördelningen av juniora och 

seniora rekryteringskonsulter ut och 

vilken kompetens besitter de? Vid 

rekrytering av specialister och chefer 

kan det i många fall vara fördelaktigt 

med en senior rekryteringskonsult 

med längre erfarenhet. En del 

rekryteringsföretag har konsulter som 

är inriktade på särskilda områden 

eller branscher, vilket också utgör en 

fördel då de har god kännedom om sin 

specifika bransch. Kan företaget lämna 

referenser på tidigare genomförda 

rekryteringar som är relevanta? Tidigare 

erfarenhet underlättar för att hitta rätt 

kompetens så efterfråga referenser på 

rekrytering av motsvarande roller.

Vilken kompetens finns 
på företaget?

Att välja rätt annonskanal för att 

attrahera den bästa kompetensen kan 

vara en utmaning. Önskar ni att er 

jobbannons syns i webbannonser, tryckt 

press eller i sociala medier? Olika kanaler 

har olika fördelar beroende på vilken 

typ av tjänst som ska utannonseras. 

Säkerställ därför att företaget du väljer 

Vilka annonsmöjligheter 
erbjuds?

kan erbjuda annonsering i kanalerna 

du önskar, men våga också lita på 

rekommendationerna de ger gällande 

de olika annonsmöjligheterna. Undersök 

också vilken spridning annonseringen 

beräknas att få. Samtliga annonsörer 

brukar kunna presentera statistik 

enligt KIA-index (webb) eller sin TS-

upplaga (print) och på så sätt redovisa 

exempelvis antalet unika besökare på en 

sajt eller spridningen i press. Säkerställ 

att en printannons också annonseras på 

webben samt att webbannonsen också 

om möjligt publiceras i sociala medier 

såsom LinkedIn, Facebook eller Twitter.
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För oss på Level innebär tjänsten search att vi gör vad vi 

behöver för att hitta rätt kandidat, oavsett om den finns i 

någon databas eller om vi måste kontakta den potentiella 

kandidaten som för närvarande inte söker nytt jobb. Det är 

dock viktigt att ha i åtanke att begreppet search har olika 

betydelse på olika typer av rekryteringsföretag. I vissa fall 

innebär det t.ex. att man endast tittar i en kandidatdatabas. 

Exempel på aktörer som tillhandahåller kandidatdatabaser 

är Monster, Stepstone och Arbetsförmedlingen. Många 

rekryteringsföretag har också byggt upp sin egen 

kandidatdatabas. Mängden kandidater att utgå ifrån minskar 

därmed avsevärt. Detta vill vi snarare benämna som sourcing 

då det handlar mer om att söka fram personer som har visat 

ett eget intresse för att byta jobb. Företag som erbjuder 

tjänster inom Executive Search däremot kan kartlägga en hel 

bransch i jakten på rätt kandidat. Undersök därför noggrant 

vad search innebär hos respektive företag för att säkerställa 

att du får ut vad du önskar, och betalar för. Search menar vi 

handlar om att ”pinpointa” russinen i kakan genom att söka 

upp, ut ett jobbperspektiv, ”passiva” kandidater.

Önskar du rekrytering med 
search?
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Många tänker tanken att en rekryteringsprocess ofta inte skiljer sig åt mellan olika 

rekryteringsföretag. I grund också botten är rekryteringsprocessen många gånger 

utformad på samma sätt, men hur varje steg i processen utförs skiljer sig ofta 

från företag till företag. Det är rekryteringsprocessens utformning som du betalar 

för, så säkerställ vad som ingår i tjänsten och ta reda på hur mycket av arbetet 

rekryteringskonsulten gör själv. Håller den i hela processen själv eller är det många 

andra personer inblandade i processen? Hur genomförs intervjuerna gentemot 

kandidaterna? Hur går man till väga vid urval och eventuellt searcharbete? Ingår tester? 

Här finns det många frågor att ställa innan du bestämmer dig för vilken aktör som du vill 

anlita. Är det någon del i processen som du är extra mån om? Säkerställ då att företaget 

du anlitar genomför det enligt dina önskemål.

Hur ser rekryteringsprocessen ut?
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Debiteras du utifrån fasta eller rörliga 

priser? Vad ingår i prissättningen? Vissa 

rekryteringsföretag tar betalt genom en 

faktor av kandidatens månadslön eller en 

procentsats av kandidatens årslön. Det 

innebär att rekryteringsföretagets arvode 

varierar med kandidatens löneanspråk 

(och därmed ofta hur senior kandidaten 

är). Säkerställ också vad som ingår i 

tjänsten. Är det är en komplett process 

från ax till limpa, eller är det delar av 

processen som ingår? Ha alltid prisbild 

och betalningsmodeller samt vad som 

ingår på det klara innan du skriver på ett 

avtal för att minimera risken för otrevliga 

överraskningar. 

Hur tar företaget betalt?

Lämnas några garantier för 

rekryteringsprocessen och hur är de i 

sådana fall utformade? Som en riktlinje 

anser vi att ett seriöst rekryteringsföretag 

bör åta sig att göra om rekryteringen 

om den rekryterade inte lever upp 

till förväntningarna efter en viss tids 

anställning.Det kan handla om 3 eller 6 

månader. Däremot kan det kanske inte 

anses rimligt att rekryteringsföretaget skall 

göra om rekryteringen om den rekryterade 

personer blir uppsagd på grund av 

arbetsbrist eller andra omständigheter som 

rekryteringsföretaget inte kan rå över.

Vilka garantier lämnas?
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Vad som ofta är av stor vikt vid 

chefs- och specialisttjänster är 

att säkerställa kompetensen hos 

kandidaterna, vilket kan göras genom 

olika typer av testverktyg. Förutom 

rena kunskapstester finns möjlighet 

att genomföra personlighetstester, 

språktester och arbetspsykologiska 

tester, som alla kan vara relevanta för 

att helt säkert matcha rätt kandidat 

med aktuell tjänst. Kartlägg vad du 

önskar få reda på om kandidaten och 

se vilka företag som erbjuder tester 

för att få fram den informationen. 

Tänkt på att i så fall genomföra 

tester som är relevanta för rollen. Att 

mäta den verbala förmågan hos en 

kommunikatör är rimligt, men att göra 

samma sak på en analytiker, är ofta 

inte nödvändigt.

Kartlägg vad du önskar 

få reda på om kandidaten 

och se vilka företag som 

erbjuder tester för att få 

fram den informationen.

Vill du genomföra tester 
på kandidaterna?
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Är det relevant för dig att bakgrundskontroller görs, och i 

så fall vilken typ? Behöver du få information om eventuella 

skulder hos kronofogden? Behöver kandidaten genomföra 

hälsotester? Olika företag genomför olika typer av 

bakgrundskontroller - eller inga alls. Överväg alltid utifrån typ 

av tjänst vad som faktiskt är relevant att kolla upp och välj en 

aktör som kan hjälpa dig att få detta genomfört.

Önskar du hälso- och 
bakgrundskontroller?

Att rekrytera chefer och specialister tar tid. Fördelen med 

att anlita ett rekryteringsföretag är dock att ni kan fokusera 

på er kärnverksamhet istället, och det är med andra ord värt 

att låta processen ta den tid det tar. Kom överens om hur en 

tidsplan kan se ut och hur stor din inblandning kommer att 

vara. Det är viktig att gå in i rekryteringen med realistiska 

förväntningar både vad gäller tidsaspekten men också vad 

gäller din egen tidsåtgång. Ofta krävs mycket input från dig 

som beställare för att en rekrytering skall bli lyckad.

Tänk också på att en felrekrytering kostar mycket både 

vad gäller tid och pengar, så ibland kan det vara värt att 

låta rekryteringen ta någon vecka extra för att den skall bli 

lyckad.

Hur lång tid är du beredd att lägga 
på rekryteringsprocessen?
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Lästips!
Vi hjälper dig gärna med hela eller delar av 

rekryteringsprocessen – kontakta oss så berättar vi mer!  

 

Lycka till i valet av rekryteringsföretag!

Om priset låter för bra för att vara sant så är det med största 

sannolikhet det. En kvalificerad rekrytering av chef- eller 

specialisttjänster kommer ta tid och således också kosta 

därefter. Värdera vad du får för pengarna och kom även 

ihåg att en felrekrytering kostar mycket, både ekonomiskt 

och tids- och energimässigt. Lockas därför inte av för billiga 

erbjudanden som kan slå tillbaka senare utan välj företag 

med omsorg för bästa möjliga resultat. Ofta stämmer det att 

man får vad man betalar för! 

Är priset för lågt?

https://levelrecruitment.se/kontakta-oss/
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