
Rekryteringstjänster



• Att avropa

• Stöddokument

• Att hitta på Avropa.se

Agenda



Ramavtalet 
Rekryteringstjänster
Avtalsperiod:
2020-11-23 - 2022-11-22
Max: 2024-11-22



Ramavtalsleverantörer

• Academic Work
• Adecco Sweden Aktiebolag
• Chefspoolen i Sverige AB
• Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
• Experis AB
• Jerrie AB
• Maquire Sverige AB
• Novare Public HR AB
• Pro Astri AB
• Randstad AB
• Source Executive Recruitment Sweden AB
• TNG Group AB
• Upgraded People AB
• VEM i Småland AB
• Wise Professionals AB

Ramavtalsleverantörer (15 st)



Delområden
1. Rekrytering av kontorspersonal

(rangordning)

• Rekrytering av kontorspersonal, volymrekrytering 
(förnyad konkurrensutsättning)

2. Rekrytering av chefer
(förnyad konkurrensutsättning)

3. Rekrytering av spetskompetens
(förnyad konkurrensutsättning)

4. Rekrytering av IT-chefer och IT-specialister
(förnyad konkurrensutsättning)



Kontorspersonal

• Med kontorspersonal avses sådan personal 
som inte är chefer, som inte har 
spetskompetens och som inte är en IT-
specialist.

• Den stora merparten av en avropsberättigads 
anställda ryms inom denna kategori.

• Tex. anställda som arbetar inom juridik, 
ekonomi, IT, administration, kommunikation, 
internservice, HR, lantmätare, geologer och 
drifttekniker.
Inkluderar det även personal som mestadels 
inte arbetar på kontor.



Chefer

• Med chef avses någon som företräder 
arbetsgivaren, leder och fördelar 
arbetet samt har personal- och 
budgetansvar. 

• Rekrytering av myndighetschefer/GD 
omfattas inte av denna upphandling.



Spetskompetens

• Delområdet avser rekrytering av en 
person som besitter spetskompetens 
inom ett eller flera ämnesområden.
För att det ska anses vara en person med 
spetskompetens ska det endast finnas ett 
fåtal personer med denna 
spetskompetens på marknaden.

• Tex. jurist som besitter expertkunskaper, 
ingenjör med spetskompetens inom vissa 
konstruktioner, forskare eller professorer



IT-chefer
och

IT-specialister

• Med IT-specialist avses en person som 
besitter en särskild spetskompetens 
inom IT. För att det ska anses vara en 
IT-specialist ska det endast finnas ett 
fåtal personer med denna 
spetskompetens på marknaden. 
Exempel på IT-specialister kan vara 
programmerare och IT-arkitekter.



Att avropa
• Rangordning och förnyad konkurrensutsättning

• Vilken avropsordning som ska användas bestäms 
utifrån vilket delområde som avropet avser. 

För Kontorspersonal gäller:

• Rangordnat avrop gäller för rekrytering av 1-4 
personer med samma kravprofil.
Rangordnat avrop där samtliga villkor är 
fastställda i ramavtalet.

• FKU gäller för rekrytering av 5 eller fler personer 
med samma kravprofil. 
Avrop av volymrekrytering görs genom förnyad 
konkurrensutsättning.



Rangordnat avrop
samtliga villkor fastställda

• Avropa från ramavtalsleverantör som 
är rangordnad nr 1.
Om nr 1 inte kan leverera ska avrop 
göras från den leverantör som är 
rangordnad som nr 2, osv.

• Ramavtalsleverantören ska lämna 
bekräftelse till avropsberättigad om 
ramavtalsleverantören kan bemanna 
avropad kompetens. 
Observera att avropssvar ska lämnas 
inom en arbetsdag.



Förnyad konkurrensutsättning

• Avropsförfrågan ska skickas till samtliga 
Ramavtalsleverantörer som är antagna för 
det delområde och det geografiska 
område som uppdraget avser. 

• Avropsberättigad bör ta för vana att 
begära en bekräftelse från leverantörerna 
att de mottagit avropsförfrågan.

• Avropsmall på www.avropa.se
(under fliken Gemensamma dokument)

http://www.avropa.se/


På Avropa finns stöddokument till hjälp:

• Ramavtalets huvuddokument

• Allmänna Villkor

• Kravspecifikation

• Kravkatalog

• Prisbilaga

• Vägledning

• Snabbguide

• Avropsmall

• Säkerhetsskyddsavtal (nivå 1, 2 och 3)

• Personuppgiftsbiträdesavtal



Kravkatalog
vid FKU

1. Pris

2. Konsultens/-ernas erfarenhet

3. Intervju och anbudspresentation

4. Beskrivning av arbetssätt och metoder

5. Referenser och case

6. Lokalkontor och plats för genomförande

7. Leverans av tjänst

8. Resor

9. Säkerhetsskydd

Kan antingen ställas som obligatoriska krav (ska-krav) eller 
användas som tilldelningskriterier (bör-krav).



Geografisk indelning
Område ska väljas utifrån den rekryterades 

placeringsort.

• Blekinge län

• Dalarnas län

• Gotlands län

• Gävleborgs län

• Hallands län

• Jämtlands län

• Jönköpings län

• Kalmars län

• Kronobergs län

• Norrbottens län

• Skåne län

Länsindelning för delområde 
Kontorspersonal



NUTS 2-indelningen övriga delområden

1. Stockholm

2. Östra Mellansverige

3. Småland med öarna

4. Sydsverige

5. Västsverige

6. Norra Mellansverige

7. Mellersta Norrland

8. Övre Norrland

Geografisk indelning
Område ska väljas utifrån den rekryterades 

placeringsort.



Priser • Kontorspersonal - rangordnat avrop = fasta priser
Alla villkor fastställda. Se Prisbilaga under fliken 
Gemensamma dokument.

Övriga delområden - Förnyad konkurrensutsättning.
Priser anges i respektive Kontrakt (avrop).

Fasta priser för alla delområden med FKU gäller för:

• Timpriser för senior och junior rekryteringskonsult.

• Pris för ett annonserat rekryteringsuppdrag exklusive search
(Slutlön som kandidaten erhåller multiplicerat med faktor).

• Även separata delmoment i rekryteringsprocessen kan avropas 
(beräknas genom %-sats av rekryteringsuppdragets kostnad).

• Priser för tilläggstjänster efter en FKU.

- Second opinion (per kandidat)
- Search
- Bakgrundskontroll (per kandidat)



Delmoment i rekryteringsprocessen

• Avrop kan göras av en hel 
rekryteringsprocess eller en/flera 
delmoment i processen. 

• Priset per delmoment bestäms genom 
att multiplicera respektive procentsats 
med priset för ett komplett 
rekryteringsuppdrag.

Delmoment Procentsats Pris för komplett 
rekryteringsuppdrag 
exkl. search (slutlön x 
faktor)

Pris (pris för komplett 
rekryteringsuppdrag 
exkl. search x 
procentsats)

Framtagande av 
behovsanalys 
och kravprofil

15,00 % 119 900 SEK 17 850 SEK

Framtagande av 
annons inklusive 
val av media

10,00 % 119 000 SEK 11 900 SEK

Urval av 
kandidater

22,00 % 119 000 SEK 26 180 SEK

Intervjuer 25,00 % 119 000 SEK 29 750 SEK

Genomförande 
av tester

15,00 % 119 000 SEK 17 850 SEK

Andra intervju 20,00 % 119 000 SEK 23 800 SEK

Referenstagning 15,00 % 119 000 SEK 17 850 SEK



Priser vid FKU

• Vid FKU kan det förekomma att leverantörer 
lämnar ett onormalt lågt pris i sitt 
avropssvar.

• Enligt 16 kap. 7 § LOU har avropande 
myndighet skyldighet att begära att 
leverantören ska förklara ett onormalt lågt 
pris.

• Viktigt att följa upp kontrakt och leverans.
Meddela Kammarkollegiet om onormalt låga 
anbud leder till oregelbundenhet eller 
leveranser som strider mot avtalet.



Avropa.se 

Övriga tjänster

Bemanningstjänster och Rekryteringstjänster

www.avropa.se

Ramavtalsansvarig
Sandra Lukins
sandra.lukins@kammarkollegiet.se
08-7000686

Kontakt

http://www.avropa.se/
mailto:sandra.lukins@kammarkollegiet.se
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