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PÅ KONSULTFÖRETAGET SIRIUS IT – som 
är inriktat på lösningar och tjänster 
för offentlig sektor – har HR-chefen 
Maria Larsson helt klart för sig när 
ett  rekryteringsföretag ska och inte 
ska anlitas: 

– I fjol rekryterades 44 nya med-
arbetare, de fl esta av oss själva. Där-
emot tar vi hjälp av ett rekryterings-
företag om det är många IT-tjänster 
som ska tillsättas samtidigt – eller om 
vi söker efter en speciell profi l.  

– Om vi själva skulle ta hand om 
alla ansökningar när vi exempelvis 
söker tio systemutvecklare skulle vi 
inte ha de resurser som krävs för att 
sköta hela rekryteringsprocessen på 

ett professionellt sätt.  Och om vi inte 
hanterar rekryteringen professionellt 
kan vi få ett rykte att vara oseriösa.  

VIA ETT REKRYTERINGSFÖRETAG ska nu 
Sirius IT utse en ny chef för företagets 
största affärsområde, Mitt1. Och det 
första steget för att fi nna ett rekryte-
ringsföretag var att söka på nätet. 

– Jag sållade fram tre företag som 
framför allt har kunskaper om vår 
bransch och som hade bra referens  
kunder, säger Maria Larsson.    

Maria Larsson och vd:n Andreas 
Wikholm träffade så representanter 
från två av rekryteringsfi rmorna. (Den 
tredje hörde aldrig av sig.)   

– De fi ck berätta om hur de jobbar, 
steg för steg – hur de söker fram 
kandidater na i nätverk och databa-
ser, och hur de  kontrollerar kandida-
ternas bakgrund och referenser, sä-
ger Maria Lars son.

Valet föll på K2 Search. Varför?
– De kunde visa att de hade en vas-

sare kvalitetssäkring än konkurrenten 

  SIRIUS  IT

Googlade fram
 K2 SEARCH
Sirius IT valde ett företag 
som kunde visa upp en 
vassare rekryteringsprocess 
än konkurrenten. 

i sina rekryteringsprocesser. Det som 
avgjorde var deras noggranna bak-
grundskontroll och referenstagning.

Vilka är fallgroparna?
– Att rekryteringsföretaget inte för-

står vår kravprofi l, vår företagskultur 
och vilken typ av verksamhet de 
re kry te rar till. En gång anställde vi en 
nyckel person som matchade vår krav-
profi l men som saknade de egenska-
per som krävs för att passa in i vår kul-
tur. Då fi ck rekryteringsföretaget 
göra om alltihop.

Hur brukar ni rekrytera själva?
– Till exempel ger vi tipspengar till 

de anställda som kan rekommendera 
någon som sedan anställs efter inter-
vjuer och referenstagning. ]

CASE 1 CASE 2 TABELL KRÖNIKA TIPS

Sirius IT sökte upp sitt 
rekryteringsföretag på 
nätet, sid 40

Systembolaget anlitade 
chefsexperterna Andersson 
& Korn, sid 41

Från Academic Work 
till Wise Professionals, 
sid 42

Rekryterarna klättrar 
uppför värdekedjan, 
sid 43

Glöm inte bort det 
viktigaste under upp-
handlingen, sid 43

SKA DIN EGEN HR sköta 
rekryteringen, eller ett 
rekryteringsföretag? 

– Det valet beror på vil-
ken typ av kompetens du 
söker och tillgången på 
kandidater i en konjunktur. 
Men också på hur mycket 
tid du  har och vad det fi nns 
för budget, säger Marléne 
Sinclair Ståhl, som är 
rekryteringskonsult  på 
Verbatim Karriär. 

Om du anlitar ett rekryte-
ringsföretag kommer näs-
ta val: urval eller search. 
Urval innebär att företaget  

vänder sig till IT-proffs som 
aktivt söker arbete,  exem-
pelvis via platsannonse-
ring. Search, även kallat 
headhunting, innebär att 
de letar upp vassa specia-
lister eller strategiska che-
fer, som i regel redan har 
jobb. Här  görs även konfi -
dentiella rekryteringar. 

Nästa steg är en offert-
förfrågan där du beskriver 
ditt behov, specar dina krav 
och sätter en tidsram. Be-
skriv också hur pass invol-
verad du själv ska vara i 
rekryteringsprocessen. 

– Ta reda på hur de job-
bar med kvalitetsuppfölj-
ning, exempelvis hur lång 
garanti de ger dig vid en fel-
rekrytering. Ställ även frå-
gor om etik och hantering 
av kandidater. Och om hur 
lång tid det får gå innan 
samma rekryteringsföre-
tag försöker locka kandi-
daten från ditt företag till en 
annan arbetsgivare, säger 
Marléne Sinclair Ståhl.

Ta in offerter från fem–
sju företag, ring referens-
kunder och boka möten 
med tre.

Vad ska fälla avgöran-
det, tycker du?

– Om offerterna är likar-
tade ska den konsult som 
du får störst förtroende för 
vinna. Rätt personkemi är 
jätteviktigt!      

Vad tillför en rekryte-
ringskonsult?

– Kom petens som san-
nolikt inte fi nns inom före-
taget. HR-avdelningarna 
har förvisso tillgång till per-
sonlighetsanalyser, men 
kan sällan göra djupare 
personbedömning. Re-
kryterings  företag ska vara 
experter på urval, interv-
juer, personbedömning 
och referenstagningar. ]

MARLÉNE SINCLAIR
STÅL på Verbatim 
Karriär delar med sig av
sina erfarenheter från
rekryteringsbranschen.

REKRYTERING
upphandlingupphandling

LÅT PERSONKEMIN AVGÖRA

SIRIUS IT
Verksamhet … IT-konsulter
Anställda … 400, 150 i Sverige
Upphandlad tjänst … Rekrytering 
av affärsområdeschef  
Rekryterare … K2 Search
Investering … Vill ej uppge
På webben … siriusit.se

MARIA LARSSON låter 
K2 Search leta upp en 
lämplig affärsområdes-
chef till Sirius IT. 
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NÄR SYSTEMBOLAGS-VD:N  Anitra Steen 
skulle rekrytera en ny IT-direktör lyf-
te hon luren och ringde Andersson & 
Korn som är specialiserade på chefs-
rekrytering inom IT- och telekom. 

– De hade gjort ett bra rekryte-
ringsjobb för oss tidigare, och de har 
kunskaper om vår verksamhet och 
IT-avdelning, säger Anitra Steen.

Första gången hon anlitade An-
dersson & Korn var 2003, även då för 
att  rekrytera en IT-direktör. I samma 
veva synade hon även tre andra re-
kryteringsföretag. 

– Men de andra föll på att de inte 
gjorde lika bra intryck. Styrkan med 
Peter Andersson på Andersson & 
Korn är att han har känselspröten 

SYSTEMBOLAGET
Verksamhet … Rusdrycker
Anställda… 4 300
Upphandlad tjänst … Rekry-
tering av IT-direktör
Rekryterare … Andersson & Korn 
Investering… Vill ej uppge
På webben… systembolaget.se

ANITRA STEEN på 
Systembolaget har fått 
två IT-direktörer rekry-
terade av Andersson & 
Korn. Eller rättare sagt 
tillsammans med dem – 
man måste ta ansvar 
själv även när man 
jobbar med rekryte-
ringsföretag, betonar 
hon. 

Varför lade du ut rekryteringen?
– Det är en lång process och en 

grannlaga uppgift.  Många toppkan-
didater är svåra att hitta eftersom de 
inte söker jobb. De blir i stället tillfrå-
gade av rekryteringsföretag som de 
har kontakt med. 

Anlitar ni några andra IT-re-
kryterare också?

– Ja, när IT-avdelningen söker spe-
cialiserade programmerare och ut-
vecklare. Då är aldrig jag direkt in-
volverad. 

Vilka är fallgroparna?
– Att lägga allt ansvar på rekrytera-

ren. Man måste själv ta ansvar för 
processen och den man slutligen väl-
jer.  Man köper sig inte fri. ] 

 SYSTEMBOLAGET

Satsade på en
 TRYGG  HÄST
Hos Systembolaget fi ck rekryte-
ringsföretaget vara med och ska-
pa en kravprofi l för kandidaten.

ute. Han har ett stort kontaktnät, per-
sonkännedom och för löpande dialo-
ger med olika IT-toppchefer.  

FEM ÅR SENARE valde hon alltså en 
trygg bekant.  

– Peter fi ck en rejäl status på vår IT-
avdelning – vad som var bra och min-
dre bra, och vad den nya IT-direktö-
ren skulle få möta. Han fi ck träffa  olika 
avdelningschefer som berättade om 
sina IT-utmaningar. Utifrån den bak-
grunden formulerade jag och Peter 
en kravprofi l, säger Anitra Steen. 

Peter Andersson sammanställde 
så allt från meritförteckningar till 
person be skriv  ningar. 

– Tillsammans valde vi ut fem kan-
didater. I de första intervjuerna hade 
jag även med mig medarbetare från 
ledningen. Därefter valde jag ut två 
som jag träffade själv, säger hon. 

Valet föll på Anne Grön som när-
mast kom från Skatteverket där hon 
varit CIO/IT-direktör.  Hela proces-
sen tog drygt tre månader.

DÅ: SÄKRAST PÅ JORDEN
NU: GRÖNAST I GALAXEN

Se filmen om Co-Location 
och SunGards nya resa på 
www.sungard.se

SUNGARD HAR VARIT SÄKRAST* 
PÅ JORDEN UNDER LÅNG TID. 

Nu satsar vi på att inte bara vara 
säkrast utan också grönast** i hela 
galaxen. Hur gör vi? Vi börjar med 
att bygga den säkraste och grönaste 
datorhallen i mänsklighetens historia. 
Det handlar om en revolution inom 
energianvändning och driftssäkerhet 
som öppnar 29 maj 2009. *antagligen bland de säkraste enligt många, eller?

**enligt många bland de grönaste antagligen, väl?

Med n+1 redundans, återvinning av 
överskottsvärme och självförsörjning 
inom kraft och kyla förvandlar vi något 
vardagligt till en fascinerande farkost 
som forslar oss alla mot en bättre fram-
tid. Managed Hosting och Co-Location 
blir nu begrepp som fångar fantasin 
hos miljoner. Boka plats redan nu. 
Nedräkningen har börjat.

365_upphandlingsguiden.indd   41365_upphandlingsguiden.indd   41 2009-02-16   08:21:162009-02-16   08:21:16



42  |  CIO Sweden 1, mars 2009    www.cio.se

UPPHANDLINGSGUIDEN  |  REKRYTERINGSFÖRETAG

23REKRYTERINGS-
FÖRETAG

* ) INGEN UPPGIFT.       FOTNOT: UPPGIFTERNA KOMMER FRÅN FÖRETAGEN SJÄLVA OCH ÄR SAMMANSTÄLLDA OCH REDIGERADE AV CIO SWEDEN.

FÖRETAG
REFERENS-
KUNDER

ACADEMICWORK  
academicwork.se

Bemanning & rekrytering av unga 
akademiker * 9 20 olika × × × × × × ×

ANATTO GROUP  
www.anatto.se

Rekryterar kvalifi cerade IT-profi ler med 
lång erfarenhet och djupa kunskaper * 1 1 olika × × × × × ×

ANDERSSON & KORN  
www.andersson-korn.se

Rekryterar chefer via search inom 
IT-branschen

Electrolux, 
Sandvik, 
SEB

1 5 6 × × × ×

ANTS  
www.ants.se

Specialicerad på systemutveckling Eniro, 
Bonnier, 
Fazer

1 6 8 × × × × × × ×

CASISTO   
www.casisto.se

Rekryterar chefer och specialister inom 
IT, teknik och telekom

Modul 1, 
June, TDC

1 4 4 × × × × × ×

CREATIVE SEARCH  
www.creativesearch.se

Rekrytering av chefer, ledare och 
specialister i alla branscher *

2 12 olika × × × ×

DFIND   
www.dfi nd.se                                                                                                       

Rekryterings- och konsultföretag för 
IT-branschen * 5 20 8 × × × × × ×

ELAN IT  
www.elanit.se

Ett av världens ledande konsult- och 
rekryteringsföretag inom IT

Ergo, 
Schenker, 
OMX

7 24 10–15 × × × × × × ×

GEMINI REKRYTERING 
www.geminirekrytering.se

Rekrytering och bemanning med 
mångfalds tänk

Know IT, 
Cyber, 
Sony 
Ericsson

2 4 15 × × × × × × ×

HAYS SPECIALIST 
RECRUITMENT  
www.hays.se

Affärsområdet Hays IT rekryterar och hyr 
ut allt från IT-support till IT-chefer *

2 40 × × × × × × ×

IDG REKRYTERING  
www.idgrekrytering.se

Urval och search, chefer och specialister 
inom IT, miljö och CSR * 2 9 6–8 × × × × × ×

INTERSEARCH  
www.intersearch.se

Executive search: chefer och specialister 
inom IT, sälj/marknad, HR, ekonomi m m

Rusta, 
Itera, 
Payzone

5 * olika × högre 
chefer

× × × ×

IT-RESURS  
www.itresurs.se 

Ingår i Resurs CNC som är ISO-certifi erat 
och ett auktoriserat bemanningsföretag

Länsför-
säkringar, 
SQS, Sita 
Sverige

5 17 10 × × × 
(IT)

× × ×

IT TALENTS  
www.ittalents.se

Specialister på search, headhunting 
och rekrytering inom IT-branschen

Data-
metrix, 
Integralis, 
PEAB IT

1 12 10–15 × × × × × ×

JOBB- OCH 
IT-REKRY  TERINGS-
BOLAGET I 
STOCKHOLM  
www.jobbet.nu

Fokus på kvalifi cerade medarbetare 
inom IT och telekom

Afton-
bladet, 
SAS Insti-
tute, Cap-
gemini

1 4 6–7 × × × × × ×

K2 SEARCH   
www.k2search.se

Affärsorienterat konsultföretag inriktat på 
att identifi era och rekrytera nyckelpersoner 

IBM, 
Accenture, 
IKEA

3 18 5 × × × × ×

MANPOWER  
www.manpower.se

Uthyrning, rekrytering, outsourcing, 
jobb förmedling, omställning och hälsa * 70 280 8 × × × × × * ×

MERCURI URVAL  
www.mercuriurval.com

”Vi matchar nyckelpersoner med våra 
kunders strategiska behov”

SAP, Kerfi , 
Logica

7 9 * × × × × × ×

POOLIA  
www.poolia.se

Specialister på framför allt ekonomi, 
administration, IT och teknik *

10 20 (IT) olika × × × × × × ×

PROPELL  
www.propell.se

Rekryteringspartner med djup bransch-
kunskap och stor kandidatbas

Investor, 
Trade-
Doubler, 
Statoil

3 15 6 × × × × × ×

SAFEMIND  
www.safemind.se 

Specialister på rekrytering och konsult-
förmednling inom IT

SIX, 
Connecta, 
Unibet

2 9 4 × × × × × × ×

SOURCE EXECUTIVE  
www.source-executive.se

Fokus på ledande befattningar och 
andra krävande positioner *

4 8 5 × × × × × × ×

WISE PROFESSIONALS  
www.wise.se

Kompletta tjänster inom urvalsrekrytering 
och bemanning av specialister

SRV, 
KPMG, 
SEB

3 8 7 × × × × × ×
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DET FINNS OMKRING 15 REKRYTERINGSFÖRETAG som nischat 
sig på att nosa fram IT-proffs. Vissa specialiserar sig på IT-
chefer, till exempel huvudjägarna Andersson & Korn, andra 
på programmerare och utvecklare. Därtill fi nns det massor 
av företag där IT är ett av fl era rekryteringsområden. Några 
jättar inom IT-området är Manpowers bolag Elan IT, Proffi ce 
och Academic Work. 

På den marknaden fi nns det idag tre starka trender, me-
nar Henrik Bäckström, förbundsdirektör på Bemannings-
företagen (en branschorganisation inom Almega-gruppen 
med 500 rekryterings- och bemannings företag som med-
lemmar). Trend nummer ett är att rekryteringsföretagen har 
blivit fl er de senaste åren, i takt med att efterfrågan på IT-
proffs ökat rejält.  Men de rekryteringsföretag som nu inte 
erbjuder tillräckligt hög kvalitetssäkring i sina rekryteringar 
kan få svårt att överleva i konjunktursvackan!

Den andra trenden är att rekryteringen allt mer går från 
lågkvalifi cerad arbetskraft till högkvalifi cerade individer.  

Den tredje trenden är att företagen klättrar i värdekedjan, 
för att erbjuda mer än bara rekrytering och headhunting. 
I takt med att allt fl er arbetsgivare slimmar sina verksam-
heter lär många använda rekryterings- och bemannings-
företag för att fi nna speciella individer för IT-projekt. Till 
exempel en utvecklare som ska ta fram mobila plattformar 
under en begränsad period. 

ENLIGT BEMANNINGSFÖRETAGEN omsattes det 2 miljarder kro-
nor i Sverige på IT-rekrytering år 2007. Men då räknar man 
in även resursbemanning och entrepenad, till och med 
jobbförmedling för folk utanför arbetsmarknaden och ”out-
placement”, där företag går in vid neddragningar och hjäl-
per till att hitta nya arbetsuppgifter eller utbildningar.

ATT REKRYTERA EN CHEF till ett börsnoterat företag kan kosta 
ett par hundra tusen eller mer medan en vass programme-
rare kostar drygt 80 000 kronor. På en vanlig IT-tekniker 
är prislappen runt 50 000 kronor. ]

4 REKRYTERINGSKÖPAREN

TIPS
 FÖR

Rekryteringsföretag  
KLÄTTRAR I KEDJAN

K
R

Ö
N

IK
A Johan Cooke ställer i varje nummer  

samman CIO Swedens upp hand lings-
guide. Den här gången är temat rekry-
tering och headhunting – i nästa num-
mer handlar det om videokonferens. 
Du når honom på johan.cooke@idg.se.

TEST & REFERENSTAGNING ARVODESMODELL 

Referestagning: alltid. Personlighets- 
och färdighetstest: vid behov

Fast pris

Referenstagning och personbedöm-
ning med OPQ på slutkandidater

Fast pris

Referenstagning: alltid. Test via 
samarbetspartners efter önskemål

 årslön eller fast pris

Kundspecifi ka färdighetstester efter 
önskemål. Djup bakgrundskontroll 
som tillval

Tre månadslöner 
(timtaxa vid 
bemanning)

Personlighetstest, logiktest, 
psyko loganalys efter önskemål

 vid start, 
resten vid avslut

Slutkandidater bedöms med 3–5 
tester granskade av Stiftelsen för 
tillämpad psykologi

Offert

Erbjuder referenstagning, person-
bedömning och färdighetstester

Enligt offert

Upplägget varierar beroende på 
kompetensprofi l

Faktor eller procent
på kandidatens lön

Tester: OPQ, HPI, HDS, BasIQ, 
Ravens, BKT. Tar 1–3 referenser

2 månadslöner + 
startavgift

Två referenser. Diverse tester fi nns att 
tillgå utefter önskemål

*

OPQ personprofi lanalys samt referen-
ser på slutkandidat

Uppstart, 
presentation, avslut

Referens inför kandidatpresentation Uppstart, 
presentation, avslut

Minst 2-3 referenser för slutkandida-
ter. Erbjuder alltid OPQ

Fast pris

Referenstagning i slutet av processen. 
Möjlighet till olika tester

Fast pris 

Via angivna referenser samt via våra 
egna kontakter

I efterskott

5 referenser på slutkandidater, med 
strukturerad intervjumall. 
Tester: PF, OPQ, begåvningstest Ba-
sic vid nyckelbefattningar 

Uppstart, presentation, 
avslut. Sammanlagt 
30 % av årslön

Färdighets-, kunskaps- och personlig-
hetstester + fl era referenstagningar 

Fast pris 

Referenstagning vid två tillfällen Fast pris, lönebaserat

Tester genomförs av rekryterare som 
är certifi erade användare av särskilda 
analysprogram. Referenstagning

Fast pris, 
2 debiteringar

Skräddarsyr efter kundens önskemål Uppstart, presentation, 
avslut

2-4 referenser + personlighetstester 
på slutkandiat

Fast pris eller 
löne baserat

Efter första intervju bestäms i samråd 
med kund om kandidaten ska gå vida-
re till tester och referenstagning

50–50 uppstart och 
presentation

Tre referenser på slutkandidat, med 
standardiserad intervjumall. Licensi-
erade i personbedömningsinstrument 
som 16Pf, OPQ, MQ, Persona m fl 

Uppstart, presentation, 
avslut. Sammanlagt 
tre månadslöner

❶ OM FLERA FÖRETAG 
ÄR JÄMNSTARKA – lita på 
din magkänsla!
❷ ARBETA IGENOM DIN 
KRAVSPEC så du blir tydlig. 
Beskriv företagets kultur och 
historia så rekryteraren får 

ett bra underlag. Förankra 
även kravspecen internt.
❸ STÄLL KRAV. det ska fi n-
nas tydlighet kring etik, kva-
litetsuppföljning och garanti.
❹ BENCHMARKA rekryte-
ringsföretaget kontinuerligt.
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