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Bilaga - Priser Rekryteringstjänster    

1. Priser avseende delområde rekrytering av kontorspersonal 

För delområde rekrytering av kontorspersonal används fasta priser, bortsett från tjänsten 

volymrekrytering där priset bestäms efter förnyad konkurrensutsättning.  

Ramavtalsleverantören ska tillhandahålla de tjänster som omfattas av delområde rekrytering av 

kontorspersonal till nedanstående priser.   

Pris för komplett rekryteringsuppdrag exkl. search. 

Priset för ett komplett rekryteringsuppdrag är satt till en fast faktor. Denna faktor står i relation 

till kandidatens slutlön. Priset för ett komplett rekryteringsuppdrag exkl. search bestäms genom 

att multiplicera faktorn med den slutlön som kandidaten erhåller (faktor x slutlön), se nedan 

tabell för räkneexempel.  

 

Prisfaktor komplett rekryteringsuppdrag exkl. search 1,5 

 

Räkneexempel pris komplett rekryteringsuppdrag exkl. search 

Slutlön Faktor Pris (slutlön x faktor) 

20 000 SEK 1,5 30 000 SEK 

30 000 SEK 1,5 45 000 SEK 

35 000 SEK 1,5 52 500 SEK 

40 000 SEK 1,5 60 000 SEK 

 

Pris per delmoment i rekryteringsprocessen 

Nedanstående räkneexempel visar vad priset per delmoment blir när kandidaten får en slutlön 

på 40 000 SEK. Priset per delmoment bestäms genom att multiplicera respektive procentsats 

med priset för ett komplett rekryteringsuppdrag exklusive search, se nedan tabell för 

räkneexempel.  

Räkneexempel pris per delmoment när slutlönen är 40 000 SEK 

 

Delmoment Procentsats Pris för komplett 

rekryteringsuppdrag 

exkl. search (slutlön 

x faktor) 

Pris (pris för 

komplett 

rekryteringsuppdrag 

exkl. search x 

procentsats) 
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Framtagande av 

behovsanalys och 

kravprofil 

15,00 % 60 000 SEK 9 000 SEK 

Framtagande av 

annons inklusive 

val av media 

10,00 % 60 000 SEK 6 000 SEK 

Urval av kandidater 22,00 % 60 000 SEK 13 200 SEK 

Intervjuer 25,00 % 60 000 SEK 15 000 SEK 

Genomförande av 

tester 

15, 00 % 60 000 SEK 9 000 SEK 

Andra intervju 20,00 % 60 000 SEK 12 000 SEK 

Referenstagning 15, 00 % 60 000 SEK 9 000 SEK 

 

Timpris konsulter 

Timpriserna för senior och junior rekryteringskonsult är fasta enligt tabell. 

Tjänst Pris 

Timpris senior konsult 1 200 SEK 

Timpris junior konsult 900 SEK 

 

Pris för tilläggstjänster 

Priserna för tilläggstjänsterna är fasta enligt nedan tabell 

Tjänst Pris 

Second opinion (per kandidat) 12 000 SEK 

Search 16 000 SEK 

Bakgrundskontroll (per kandidat) 5 000 SEK 

 

Pris för tillkommande kandidat 

 

Räkneexempel pris tillkommande kandidat 

Exempel:  

En avropsberättigad myndighet avropar komplett rekryteringsuppdrag exklusive search.  



   Sid 3 (11) 

   Dnr 23.5-5734-20 

    

    

 

Avropsberättigad inser efter rekryteringsfirmans kandidatpresentation att myndigheten bland de 

kandidater som presenterades vill anställa ytterligare en person vilket meddelas 

rekryteringsfirman. Båda kandidaterna får en slutlön på 40 000 kr.  

Priset för det ursprungliga uppdraget, samt rekrytering av den tillkommande kandidaten blir då 

enligt nedan.  

Pris kandidat nr 1 60 000 Sek (40 000 SEK x 1,5) 

Pris tillkommande kandidat 12 000 SEK (40 000 SEK x 1,5) x 20 % 

 

Räkneexempel pris för rekrytering av 4 kandidater 

Exempel:  

Avropsberättigad vill anställa fyra personer med samma kravprofil. Slutlönerna för de fyra 

personerna blir 30 000 kr, 35 000 kr och 40 000 kr.  

 

Pris kandidat nr 1 (slutlön 40 000 SEK) 60 000 SEK (40 000 SEK x 1,5) 

Pris kandidat nr 2 (slutlön 35 000 SEK) 12 000 SEK (60 000 SEK x 20 %) 

Pris kandidat nr 3 (slutlön 30 000 SEK) 9 000 SEK (60 000 SEK x 15 %) 

Pris kandidat nr 4 (slutlön 30 000 SEK) 6000 SEK (60 000 SEK x 10%) 

 

2. Priser avseende delområde rekrytering av chefer 

För delområde rekrytering av chefer används fasta priser för följande tjänster:  

• Pris för ett annonserat rekryteringsuppdrag exklusive search 

• Timpris för junior rekryteringskonsult 

• Timpris för senior rekryteringskonsult 

• Rabatt för tillkommande kandidat 

För övriga tjänster bestäms priset efter en förnyad konkurrensutsättning.  

Ramavtalsleverantören ska tillhandahålla de tjänster som har ett fast pris och som omfattas av 

delområde rekrytering av chefer till nedanstående priser.  

Pris för komplett rekryteringsuppdrag exkl. search. 

Priset för ett komplett rekryteringsuppdrag är satt till en fast faktor. Denna faktor står i relation 

till kandidatens slutlön. Priset för ett komplett rekryteringsuppdrag exkl. search bestäms genom 

att multiplicera faktorn med den slutlön som kandidaten erhåller (faktor x slutlön), se nedan 

tabell för räkneexempel. 

 

Prisfaktor komplett rekryteringsuppdrag exkl. search 1,7 
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Räkneexempel pris komplett rekryteringsuppdrag exkl. search 

Slutlön Faktor Pris (slutlön x faktor) 

40 000 SEK 1,7 68 000 SEK 

50 000 SEK 1,7 85 000 SEK 

60 000 SEK 1,7 102 000 SEK 

70 000 SEK 1,7 119 000 SEK 

 

Pris per delmoment i rekryteringsprocessen 

Nedan räkneexempel visar vad priset per delmoment blir när kandidaten får en slutlön på 70 000 

SEK. Priset per delmoment bestäms genom att multiplicera respektive procentsats med priset för 

ett komplett rekryteringsuppdrag exklusive search, se nedan tabell för räkneexempel.  

Räkneexempel pris per delmoment när slutlönen är 70 000 SEK 

 

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 % 119 000 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 
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Timpris konsulter 

Timpriserna för senior och junior rekryteringskonsult är fasta enligt tabell.  

Tjänst Pris 

Timpris senior konsult 1 200 SEK 

Timpris junior konsult 900 SEK 

 

Pris för tilläggstjänster 

Priserna för tilläggstjänsterna bestäms efter en förnyad konkurrensutsättning. 

Tjänst Pris 

Second opinion (per kandidat) Pris enligt avropssvar 

Search Pris enligt avropssvar 

Bakgrundskontroll (per kandidat) Pris enligt avropssvar 

 

Pris för tillkommande kandidat 

 

Räkneexempel nr 1 gällande pris för en tillkommande kandidat 

Exempel:  

En avropsberättigad myndighet avropar komplett rekryteringsuppdrag exklusive search till fast 

pris.  

Avropsberättigad inser efter rekryteringsfirmans kandidatpresentation att myndigheten bland de 

kandidater som presenterades vill anställa ytterligare en person vilket meddelas 

rekryteringsfirman. Båda kandidaterna får en slutlön på 70 000 kr.  

Priset för det ursprungliga uppdraget, samt rekrytering av den tillkommande kandidaten blir då 

enligt nedan.  

Pris kandidat nr 1 119 000 SEK (70 000 SEK x 1,7) 

Pris tillkommande kandidat 23 800 SEK (70 000 SEK x 1,7) x 20 % 

 

Räkneexempel nr 2 gällande pris för en tillkommande kandidat 

Exempel: 

En avropsberättigad myndighet avropar ett komplett rekryteringsuppdrag till fast pris samt 

tilläggstjänsten search vars pris bestäms till 50 000 SEK i den förnyade konkurrensutsättning.  

Avropsberättigad inser efter rekryteringsfirmans kandidatpresentation att myndigheten bland de 

kandidater som presenterats vill rekrytera ytterligare en person vilket meddelas 
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rekryteringsfirman. Den ena kandidaten får en slutlön på 70 000 SEK och den andra kandidatens 

slutlön blir 80 000 SEK.  

Priset för tillkommande kandidat sätts utifrån en fast procentsats av den fasta delen av priset för 

kandidat nr 1, i detta fall priset för det kompletta rekryteringsuppdraget exklusive search. 

Kandidat nr 1 är vid fakturering den kandidat som erhållit högst slutlön, i detta exempel 

kandidaten som får en slutlön på 80 000 SEK.  

Priset för det ursprungliga uppdraget, plus rekrytering av den önskade tillkommande kandidaten 

blir då enligt nedan.   

Pris kandidat 1 136 000 SEK (80 000 SEK x 1,7)  

Pris tillkommande kandidat 27 200 SEK (80 000 SEK x 1,7) x 20% 

Pris för search 50 000 SEK 

 

3. Priser avseende delområde rekrytering av spetskompetens 

För delområde rekrytering av spetskompetens används fasta priser för följande tjänster: 

• Pris för ett annonserat rekryteringsuppdrag exklusive search, 

• Timpris för junior rekryteringskonsult, 

• Timpris för senior rekryteringskonsult, och 

• Rabatt för tillkommande kandidat. 

För övriga tjänster bestäms priset efter en förnyad konkurrensutsättning. 

För delområde rekrytering av spetskompetens används fasta priser för följande tjänster:  

pris för ett annonserat rekryteringsuppdrag exklusive search, timpris för junior 

rekryteringskonsult, timpris för senior rekryteringskonsult, och rabatt för tillkommande 

kandidat. 

För övriga tjänster bestäms priset efter en förnyad konkurrensutsättning. Anbudsgivaren ska 

tillhandahålla de tjänster som har ett fast pris och som omfattas av delområde rekrytering av 

spetskompetens till nedanstående priser. 

Pris för komplett rekryteringsuppdrag exkl. search. 

Priset för ett komplett rekryteringsuppdrag är satt till en fast faktor. Denna faktor står i relation 

till kandidatens slutlön. Priset för ett komplett rekryteringsuppdrag exkl. search bestäms genom 

att multiplicera faktorn med den slutlön som kandidaten erhåller (faktor x slutlön), se nedan 

tabell för räkneexempel. 

Räkneexempel pris komplett rekryteringsuppdrag exkl. search 

Slutlön Faktor Pris (slutlön x faktor) 

40 000 SEK 1,7 68 000 SEK 

50 000 SEK 1,7 85 000 SEK 
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60 000 SEK 1,7 102 000 SEK 

70 000 SEK 1,7 119 000 SEK 

 

Pris per delmoment i rekryteringsprocessen 

Nedan räkneexempel visar vad priset per delmoment blir när kandidaten får en slutlön på 70 000 

SEK. Priset per delmoment bestäms genom att multiplicera respektive procentsats med priset för 

ett komplett rekryteringsuppdrag exklusive search, se nedan tabell för räkneexempel.  

Räkneexempel pris per delmoment när slutlönen är 70 000 SEK 

 

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 % 119 000 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 

 

Timpris konsulter 

Timpriserna för senior och junior rekryteringskonsult är fasta enligt tabell. 

Tjänst Pris 

Timpris senior konsult 1 200 SEK 

Timpris junior konsult 900 SEK 
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Pris för tilläggstjänster 

Priserna för tilläggstjänsterna bestäms efter en förnyad konkurrensutsättning. 

Tjänst Pris 

Second opinion (per kandidat) Pris enligt avropssvar 

Search Pris enligt avropssvar 

Bakgrundskontroll (per kandidat) Pris enligt avropssvar 

 

Pris för tillkommande kandidat 

 

Räkneexempel nr 1 gällande pris för en tillkommande kandidat 

Exempel:  

En avropsberättigad myndighet avropar komplett rekryteringsuppdrag exklusive search till fast 

pris.  

Avropsberättigad inser efter rekryteringsfirmans kandidatpresentation att myndigheten bland de 

kandidater som presenterades vill anställa ytterligare en person vilket meddelas 

rekryteringsfirman. Båda kandidaterna får en slutlön på 70 000 kr.  

Priset för det ursprungliga uppdraget, samt rekrytering av den tillkommande kandidaten blir då 

enligt nedan.  

Pris kandidat nr 1 119 000 SEK (70 000 SEK x 1,7) 

Pris tillkommande kandidat 23 800 SEK (70 000 SEK x 1,7) x 20 % 

 

Räkneexempel nr 2 gällande pris för en tillkommande kandidat 

Exempel: 

En avropsberättigad myndighet avropar ett komplett rekryteringsuppdrag till fast pris samt 

tilläggstjänsten search vars pris bestäms till 50 000 SEK i den förnyade konkurrensutsättning.  

Avropsberättigad inser efter rekryteringsfirmans kandidatpresentation att myndigheten bland de 

kandidater som presenterats vill rekrytera ytterligare en person vilket meddelas 

rekryteringsfirman. Den ena kandidaten får en slutlön på 70 000 SEK och den andra kandidatens 

slutlön blir 80 000 SEK.  

Priset för tillkommande kandidat sätts utifrån en fast procentsats av den fasta delen av priset för 

kandidat nr 1, i detta fall priset för det kompletta rekryteringsuppdraget exklusive search. 

Kandidat nr 1 är vid fakturering den kandidat som erhållit högst slutlön, i detta exempel 

kandidaten som får en slutlön på 80 000 SEK.  

Priset för det ursprungliga uppdraget, plus rekrytering av den önskade tillkommande kandidaten 

blir då enligt nedan.   
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Pris kandidat 1 136 000 SEK (80 000 SEK x 1,7)  

Pris tillkommande kandidat 27 200 SEK (80 000 SEK x 1,7) x 20% 

Pris för search 50 000 SEK 

4. Priser avseende delområde rekrytering av IT-chefer och IT-specialister 

För delområde rekrytering av IT-chefer och IT-specialister används fasta priser för följande 

tjänster: 

• Pris för ett annonserat rekryteringsuppdrag exklusive search, 

• Timpris för junior rekryteringskonsult, 

• Timpris för senior rekryteringskonsult, och 

• Rabatt för tillkommande kandidat. 

För övriga tjänster bestäms priset efter en förnyad konkurrensutsättning. 

Räkneexempel pris komplett rekryteringsuppdrag exkl. search 

Slutlön Faktor Pris (slutlön x faktor) 

40 000 SEK 1,8 72 000 SEK 

50 000 SEK 1,8 90 000 SEK 

60 000 SEK 1,8 108 000 SEK 

70 000 SEK 1,8 126 000 SEK 

 

Pris per delmoment i rekryteringsprocessen 

Nedan räkneexempel visar vad priset per delmoment blir när kandidaten får en slutlön på 70 000 

SEK. Priset per delmoment bestäms genom att multiplicera respektive procentsats med priset för 

ett komplett rekryteringsuppdrag exklusive search, se nedan tabell för räkneexempel.  

Räkneexempel pris per delmoment när slutlönen är 70 000 SEK 

 

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 % 126 000 SEK 18 900 SEK 
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Framtagande av 

annons inklusive 

val av media 

10,00 % 126000 SEK 12 600 SEK 

Urval av kandidater 22,00 % 126000 SEK 27 720 SEK 

Intervjuer 25,00 % 126000 SEK 31 500 SEK 

Genomförande av 

tester 

15, 00 % 126000 SEK 18 900 SEK 

Andra intervju 20,00 % 126000 SEK 25 200 SEK 

Referenstagning 15, 00 % 126000 SEK 18 900 SEK 

 

Timpris konsulter 

Timpriserna för senior och junior rekryteringskonsult är fasta enligt tabell. 

Tjänst Pris 

Timpris senior konsult 1 200 SEK 

Timpris junior konsult 900 SEK 

 

Pris för tilläggstjänster 

Priserna för tilläggstjänsterna bestäms efter en förnyad konkurrensutsättning. 

Tjänst Pris 

Second opinion (per kandidat) Pris enligt avropssvar 

Search Pris enligt avropssvar 

Bakgrundskontroll (per kandidat) Pris enligt avropssvar 

 

Pris för tillkommande kandidat 

 

Räkneexempel nr 1 gällande pris för en tillkommande kandidat 

Exempel:  

En avropsberättigad myndighet avropar komplett rekryteringsuppdrag exklusive search till fast 

pris.  

Avropsberättigad inser efter rekryteringsfirmans kandidatpresentation att myndigheten bland de 

kandidater som presenterades vill anställa ytterligare en person vilket meddelas 

rekryteringsfirman. Båda kandidaterna får en slutlön på 70 000 kr.  
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Priset för det ursprungliga uppdraget, samt rekrytering av den tillkommande kandidaten blir då 

enligt nedan.  

Pris kandidat nr 1 126 000 SEK (70 000 SEK x 1,8) 

Pris tillkommande kandidat 25 200 SEK (70 000 SEK x 1,8) x 20 % 

 

Räkneexempel nr 2 gällande pris för en tillkommande kandidat 

Exempel: 

En avropsberättigad myndighet avropar ett komplett rekryteringsuppdrag till fast pris samt 

tilläggstjänsten search vars pris bestäms till 50 000 SEK i den förnyade konkurrensutsättning.  

Avropsberättigad inser efter rekryteringsfirmans kandidatpresentation att myndigheten bland de 

kandidater som presenterats vill rekrytera ytterligare en person vilket meddelas 

rekryteringsfirman. Den ena kandidaten får en slutlön på 70 000 SEK och den andra kandidatens 

slutlön blir 80 000 SEK.  

Priset för tillkommande kandidat sätts utifrån en fast procentsats av den fasta delen av priset för 

kandidat nr 1, i detta fall priset för det kompletta rekryteringsuppdraget exklusive search. 

Kandidat nr 1 är vid fakturering den kandidat som erhållit högst slutlön, i detta exempel 

kandidaten som får en slutlön på 80 000 SEK.  

Priset för det ursprungliga uppdraget, plus rekrytering av den önskade tillkommande kandidaten 

blir då enligt nedan.   

 

Pris kandidat 1 144 000 SEK (80 000 SEK x 1,8)  

Pris tillkommande kandidat 28 800 SEK (80 000 SEK x 1,8) x 20% 

Pris för search 50 000 SEK 

 

 

 


