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1 Sammanfattning 

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har initierat en förstudie för att utreda om det 
finns förutsättningar för att upphandla ett statligt ramavtal för rekryteringstjänster. Det 
finns i dagsläget inget ramavtal på området. 

För att få en bild av om det finns ett behov av ett ramavtal för rekryteringstjänster och hur 
det behovet i så fall ser ut har en enkät skickats ut till 337 avropsberättigade myndigheter 
I enkäten har myndigheterna fått besvara frågor om bland annat vilka specifika 
rekryteringstjänster de har behov av och hur en eventuell upphandling bör utformas. 
Därtill har tre referensgruppsmöten med representanter från 21 olika myndigheter 
genomförts vid vilka ett antal frågor kopplade till området har diskuterats mer ingående. 

Marknadsundersökningen har skett i form av leverantörsmöten med fyra företag som 
agerar på marknaden. Syftet med leverantörsmötena var att få en bild av hur marknaden 
för rekryteringstjänster ser ut samt att ge leverantörerna möjlighet att komma med 
synpunkter gällande upplägg av en eventuellt kommande upphandling.  

En genomgång har gjorts av några av de upphandlingar av rekryteringstjänster som 
genomförts under perioden 2017 – 2018. Syftet med genomgången var att få en bild av 
vilka slags krav som vanligtvis ställs och vilka utvärderingskriterier som används. Därtill 
innehåller rapporten en kortfattad sammanfattning av de överprövningar som gjorts av 
upphandlingar på området under samma period.   

Utöver ovan nämnda delar innehåller förstudierapporten även en redogörelse för relevant 
lagstiftning på området och vilka hållbarhetsaspekter som finns gällande 
rekryteringstjänster. Vidare beskrivs hur personuppgifter hanteras i branschen samt 
behovet av säkerhetsskyddsavtal. 

Av behovsundersökningen framgår det att rekryteringstjänster är en mycket efterfrågad 
tjänst bland statliga myndigheter. Myndighetsenkäten visade att över 100 myndigheter 
köper rekryteringstjänster idag och att ca 80 % av dessa myndigheter menar att deras 
framtida behov kommer att öka eller vara oförändrat. Detta tillsammans med det faktum 
att det är en relativt kostsam tjänst gör att det finns goda skäl att tro att ett ramavtal för 
rekryteringstjänster skulle kunna omsätta relativt stora belopp.  

Vidare framgår det av myndighetsenkäten att ca 90 myndigheter sagt sig vara intresserade 
av att använda ett statligt ramavtal för rekryteringstjänster om ett sådant upphandlas. 
Det finns således ett mycket stort intresse av ett ramavtal bland de avropsberättigade 
myndigheterna. 

Det finns en viss tveksamhet från leverantörshåll gällande om en upphandling bör 
genomföras, men vid en sammantagen bedömning av det som framkommit under 
förstudien finner projektgruppen att det finns goda skäl till att upphandla ett statligt 
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ramavtal för rekryteringstjänster och rekommenderar således att Kammarkollegiet bör 
besluta att en ramavtalsupphandling genomförs. 

Förstudierapporten framtagen av: 

Fredrik Aglo och Elin Olsson 
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund till förstudien 
Förstudien är genomförd av Kammarkollegiet och omfattar rekryteringstjänster. 

Kammarkollegiet har ansvaret för upphandlingsverksamheten inom den statliga 
inköpssamordningen. Detta innebär att Kammarkollegiet har som uppdrag att ingå 
ramavtal för varor och tjänster som är avsedda för andra statliga myndigheter.  

Enligt förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning ska det finnas ramavtal eller 
andra gemensamma avtal som effektiviserar upphandlingarna för varor och tjänster som 
myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. 

2.2 Mål med förstudien 
Syftet med förstudien är att samla information och kunskap om pågående utveckling inom 
området samt om vilka behov som myndigheterna har. Förstudien ska även belysa 
förutsättningarna för att en upphandling inom området ska genomföras. Målet är att 
arbeta fram ett underlag som kan ge stöd inför ett eventuellt arbete med att ta fram ett 
upphandlingsdokument.  

Samtliga rekommendationer som lämnas i samband med denna förstudie kan komma att 
prövas på nytt, ändras och anpassas i en kommande upphandling då ny information kan 
tillkomma och förutsättningar kan ändras med tiden.  

2.3 Omfattning och avgränsningar i förstudien 
Syftet med förstudierapporten har inte varit att ta fram en kravspecifikation till en 
kommande upphandling, således är eventuella krav som kan ställas endast beskrivna på 
en övergripande nivå. Den innehåller avropande myndigheters och leverantörers förslag 
rörande upplägg av en eventuellt kommande upphandling. Därtill innefattar 
förstudierapporten en analys av myndigheters behov och marknadens utbud. 

Ett eventuellt ramavtal inom detta område kan användas av statliga myndigheter samt 
stiftelser och andra organisationer med anknytning till staten. Kommuner och landsting 
har således inte ha rätt att avropa från de statliga ramavtalen på detta område. 
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2.4 Målgrupp 
Förstudien riktar sig till berörda personer inom Kammarkollegiet och de myndigheter som 
avropar från ramavtalet samt de leverantörer och branschorganisationer på området som 
är intresserade av en eventuellt kommande upphandling. 

2.5 Metod för förstudien 
Förstudiearbetet har utförts i enlighet med Kammarkollegiets projektstyrningsmetodik. 
Den innefattar: 

• initiering av projektet med definition av projektets huvudsakliga mål i form av ett 
projektdirektiv  

• detaljerad planering, d v s en projektbeskrivning och planering av projektets aktiviteter  
• genomförande som omfattat informationsinsamling, analys och författande av 

förstudierapporten  
• leverans av förstudien med föregående kvalitetssäkring 

Informationsinsamlingen till förstudien har skett genom att en enkät har skickats ut till 
avropsberättigade myndigheter innehållande frågor som syftar till att klargöra om det 
finns ett behov av ett ramavtal för rekryteringstjänster och vilka slags tjänster som i så fall 
efterfrågas av myndigheterna. Därtill innehöll enkäten frågor kopplade till utformningen 
av en eventuellt kommande upphandling. Referensgrupper med deltagare från olika 
avropande myndigheter har också deltagit i förstudien och bidragit med värdefull 
information och synpunkter.  

Vidare har projektgruppen haft möten med leverantörer för att få deras syn på det 
nuvarande ramavtalet och diskutera upplägg av en eventuellt kommande upphandling.  

Det kommer att göras en samlad bedömning av all information som inkommer i förstudien 
för att på så sätt undersöka hur en eventuell upphandling ska utformas på bästa sätt. Det 
kan innebära att förslag från enskilda intressenter inte alltid kan beaktas vid 
utformningen av en eventuellt kommande upphandling. 
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3 Behovsundersökning 

I förstudien har det genomförts en myndighetsenkät samt tre referensgruppsmöten med 
deltagare som via enkäten eller e-post anmält sitt intresse för att delta i 
referensgrupperna.  

3.1 Myndighetsenkät 
En enkät gick under april 2018 ut till 337 avropsberättigade myndigheter. Enkäten 
besvarades av 199 respondenter, vilket innebar en svarsfrekvens på cirka 59 % vilket får 
anses vara en mycket hög svarsfrekvens.  

Det primära syftet med enkäten var att undersöka i vilken utsträckning som 
myndigheterna idag köper rekryteringstjänster och om det finns ett behov av ett statligt 
ramavtal inom området. Det ställdes även frågor om vilka specifika rekryteringstjänster 
som myndigheterna har behov av samt vilka slags roller och kompetenser som 
myndigheterna behöver hjälp med att rekrytera. Vidare gavs myndigheterna möjlighet att 
ange hur de önskar göra avrop samt ge generella synpunkter avseende en eventuellt 
kommande upphandling av ett statligt ramavtal för rekryteringstjänster. 

3.1.1 Sammanfattning av myndighetsenkät 
De viktigaste aspekterna av svaren i myndighetsenkäten sammanfattas i nedanstående 
ruta. 
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3.1.2 Myndigheternas behov av rekryteringstjänster 
För att få en bild av behovet av ett statligt ramavtal för rekryteringstjänster ställdes ett 
flertal frågor om hur myndigheternas inköp av rekryteringstjänster ser ut i dagsläget och 
hur behovet ser ut i framtiden.  

Vad gäller myndigheternas behov av att köpa rekryteringstjänster angav 52,8 % av 
respondenterna att myndigheten idag eller inom den närmsta framtiden har ett behov av 
att köpa rekryteringstjänster. 31,7 % uppgav att ett sådant behov inte finns och 15,6 % 
svarade ”vet ej” (se bild 1 nedan). De myndigheter som angav att de har ett behov fick 
följdfrågan om de idag köper in rekryteringstjänster. 80,9 % svarade ”ja”, 18,4 % svarade 
”nej” och övriga saknade uppfattning i frågan (se bild 2 nedan).  

  

Sammanfattning av myndighetsenkät 

• Över hälften av myndigheterna har idag eller den närmsta framtiden ett behov av 
att köpa rekryteringstjänster. Av de som angav att de har ett behov svarade 80 % 
av myndigheterna att de idag köper rekryteringstjänster. 

• Beträffande det framtida behovet angav 60 % av respondenterna att de bedömde 
att behovet skulle vara oförändrat, 20 % trodde att behovet skulle öka och 12 % 
att det skulle minska. 

• Drygt två tredjedelar av myndigheterna uppgav att de skulle använda ett statligt 
ramavtal för rekryteringstjänster om ett sådant upphandlades. 

• Majoriteten av myndigheterna uppgav att deras årliga kostnad för inköp av 
rekryteringstjänster uppgår till någonstans mellan 51 000 kr och 500 000 kr. 

• De mest efterfrågade rekryteringstjänsterna är tester, search, second opinion, 
urval av kandidater samt executive search och referenstagning. 

• De tre kompetenser som myndigheterna har störst behov av att rekrytera är IT-
personal följt av jurister och ekonomer. 

• De tre roller som myndigheterna har störst behov av att rekrytera är chefer, 
specialister och handläggare/utredare. 

• De fem mest relevanta faktorerna vid ett eventuellt kommande ramavtal för 
rekryteringstjänster är, enligt myndigheterna, konsulternas kompetensnivå, 
tillgänglighet (hur snabbt ett rekryteringsuppdrag kan påbörjas), pris, 
kontaktnät/kandidatbank samt metod.  

• Seniora rekryteringskonsulter är den typ av rekryteringskonsult som flest 
myndigheter efterfrågar.  

• Cirka en femtedel av myndigheterna angav att de har ett behov av att teckna 
säkerhetsskyddsavtal och registerkontrollera rekryteringskonsulter innan 
rekryteringsuppdrag påbörjas. 

• Nästan 80 % av myndigheterna svarade att de använder något 
rekryteringsverktyg som stöd vid rekrytering. 

• Vad gäller avropsordning föredrar cirka 35 % av myndigheterna rangordning, 15 
% uppgav att de vill ha ett ramavtal med förnyad konkurrensutsättning och 24,4 
% svarade att de önskade någon form av komboavtal. 
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Myndighetsenkät – bild 1 

 

Myndighetsenkät – bild 2 

 

Beträffande det framtida behovet tillfrågades myndigheterna om behovet av 
rekryteringstjänster i relation till behovet idag kommer att öka, minska eller vara 
oförändrat. 60 % svarade att de bedömde att behovet skulle vara oförändrat, 20,9 % trodde 
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att behovet skulle öka och 12,7 % att det skulle minska. 6,4 % svarade ”vet ej” (se bild 3 
nedan). 

Myndighetsenkät – bild 3  

 

Av de myndigheter som uppgav att de i dagsläget inte köper in rekryteringstjänster 
svarade över tre fjärdedelar att anledningen var att behov saknas. I fritextsvaren 
motiverade flera myndigheter sitt svar med att myndighetens egen personal hanterar 
rekryteringar. 

Vidare ställdes frågan hur myndigheten anskaffar rekryteringstjänster. 46,4 % uppgav att 
detta sker via ett eget upphandlat avtal och 40 % svarade att anskaffning sker genom 
direktupphandling. Bland de andra anskaffningssätt som nämndes i fritextsvaren uppgav 
flera myndigheter att de upphandlat ett avtal tillsammans med andra myndigheter.  

För att få en bild av när i tiden avropsberättigade myndigheter kan tänkas ha ett behov av 
ett statligt ramavtal tillfrågades de om när deras befintliga avtal för rekryteringstjänster 
löper ut. 34,5 % svarade att det löper ut under 2018, 13,6 % att det löper ut 2019, 10,9 % att 
det löper ut 2020 och 3,6 % av myndigheterna uppgav att det löper ut 2021. 27,3 % svarade 
vet ej. Övriga angav en annan tidpunkt. 

Vidare fick myndigheterna besvara hur höga kostnader de har per år för inköp av 
rekryteringstjänster. Majoriteten av myndigheterna angav att den årliga kostnaden var 
51 000 kr – 250 000 kr (37,3 %) eller 251 000 kr – 500 000 kr (21,8 %). För fördelningen av 
övriga kostnadsintervaller, se bild 4 nedan. 
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Myndighetsenkät – bild 4 

 

På frågan om de trodde att de skulle använda ett statligt ramavtal för rekryteringstjänster 
om ett sådant upphandlades svarade 67,6 % av myndigheterna ”ja” och endast 6,6 % 
svarade ”nej”. 25,7 % valde att ange ”vet ej” (se bild 5 nedan). Som skäl till att inte använda 
ett statligt ramavtal inom området uppgavs bland annat att det fanns en nöjdhet med det 
egna avtalet samt att ett statligt ramavtal inte skulle täcka myndighetens specifika behov. 
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Myndighetsenkät – bild 5 

 

3.1.3  Rekryteringstjänster 
Myndigheterna tillfrågades om vilka slags rekryteringstjänster som de har behov av. Det 
fanns för denna fråga ingen begränsning i antal svarsalternativ som kunde väljas. De fem 
mest efterfrågade tjänsterna är: 

1. Tester (personlighetstest, färdighetstest etc.), 77,2 % 
2. Search, 72,4 % 
3. Second opinion, 61,4 % 
4. Urval av kandidater, 59,8 % 
5. Executive search och referenstagning, båda 55,9 % 

Nedan anges det fullständiga resultatet, se bild 6. 
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Myndighetsenkät – bild 6 

 

 

De myndigheter som angav att de har behov av att genomföra tester i samband med 
rekrytering av personal fick frågan om vilka slags tester som myndigheten har behov av. 
Myndigheterna kunde välja flera svarsalternativ om de så önskade. Nästan samtliga 
myndigheter, 93,9 %, angav att de har behov att genomföra personlighetstester. 76,5 % av 
myndigheterna svarade att de vill kunna genomföra logiska/analytiska tester 
(intelligenstester). Vidare angav 66,3 % att de har behov färdighetstester och 33,7 % av 
motivationstester. Vad gäller stresstester var det 18,4 % av respondenterna som svarade 
att det finns ett intresse av att använda sig av sådana i samband med rekrytering. 
Arbetsprov, språkprov och screening för urval var andra tester som efterfrågades av 
myndigheterna. Se vidare bild 7 nedan. 
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Myndighetsenkät – bild 7 

 

3.1.4 Rekryteringsbehov 
I enkäten tillfrågades myndigheterna om vilka kompetenser och roller som de har behov av 
att rekrytera. Med kompetenser avsågs i enkäten kompetenser inom olika yrkesområden 
såsom IT, juridik och ekonomi (se bild 8 nedan). Med roller avsågs vanligt förekommande 
roller inom en myndighet såsom chef och specialist (se bild 9 nedan). Det fanns för denna 
fråga ingen begränsning i antal svarsalternativ som kunde väljas.  

De kompetenser som myndigheterna har störst behov av att få hjälp med att rekrytera är 
IT-personal (48,7 %) följt av jurister (38,6 %), ekonomer (27,6 %), HR-personal (23,6 %), 
Kommunikatörer (22 %), Statsvetare (21,3 %) och socionomer (3,9 %). Noterbart är att en 
stor andel av myndigheterna (60,6 %) valde svarsalternativet annan kompetens där 
möjlighet gavs att ange ytterligare kompetenser som myndigheterna har behov av att få 
hjälp med att rekrytera. Många angav där olika roller såsom chefer, administratörer och 
handläggare. Anledningen till detta var förmodligen att frågan om roller kom först efter 
frågan om kompetenser. Bland de ytterligare kompetenser som angavs av myndigheterna 
kan följande nämnas: 

• Arkeolog 
• Arkivarie 
• Behandlingsassistent 
• Beteendevetare 
• Bibliotekarie 
• Biolog 
• Biomedicinsk analytiker 
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• Etnolog  
• Farmaceut 
• Ingenjör 
• Journalist 
• Lantmätare 
• Läkare 
• Lärare inom högskole- och universitetsområdet 
• Medie-kommunikationsvetare 
• Naturvetare 
• Psykolog 
• Registrator 
• Samhällsvetare 
• Sjusköterska 
• Språkvetare 
• Statistiker 
• Upphandlare 
• Veterinär 

Myndighetsenkät – bild 8 

 

Vad gäller frågan om vilka roller som myndigheterna har behov av att få hjälp att 
rekrytera angav 77,2 % av myndigheterna att de behöver hjälp med att rekrytera chefer. 
59,8 % angav att de har behov av rekryteringshjälp när det gäller specialister, 43,3 % 
beträffande handläggare/utredare och 29,9 % behöver stöd vid rekrytering av administrativ 
personal. Bland fritextsvaren angavs även följande roller: 

• Analytiker 
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• Pedagogisk personal 
• Projektledare 
• Utvecklare 

Myndighetsenkät – bild 9 

 

3.1.5 Viktiga faktorer 
I enkäten gavs myndigheterna möjlighet att ange vilka som är de mest relevanta 
faktorerna vid ett eventuellt kommande ramavtal för rekryteringstjänster. Det fanns för 
denna fråga ingen begränsning i antal svarsalternativ som kunde väljas. De fem faktorer 
som myndigheterna anser mest relevanta är: 

1. Konsulternas kompetensnivå, 91,3 % 
2. Tillgänglighet (hur snabbt ett rekryteringsuppdrag kan påbörjas), 63,8 % 
3. Pris, 61,4 % 
4. Kontaktnät/kandidatbank, 49,6 % 
5. Metod, 47,2 % 

Nedan anges det fullständiga resultatet, se bild 10. 
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Myndighetsenkät – bild 10 

 

 

3.1.6 Rekryteringskonsulter 
Myndigheterna tillfrågades vilka slags rekryteringskonsulter som de har behov av (se bild 
11 nedan). Även här kunde myndigheterna välja att ange flera svarsalternativ. Den typ av 
rekryteringskonsult som myndigheterna har störst behov av är seniora 
rekryteringskonsulter (82,7 %) följt av researchers (41,7 %), psykologer (28,3 %), juniora 
rekryteringskonsulter (12,6 %) och uppdragssamordnare (9,4 %). Ett par myndigheter 
efterfrågade i fritextsvaren konsulter med kompetens inom testning av kandidater. 
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Myndighetsenkät – bild 11 

 

3.1.7 Säkerhetsskyddsavtal och registerkontroll 
När en myndighet gör ett avrop där det förekommer uppgifter som är sekretessbelagda med 
hänsyn till rikets säkerhet ställs särskilda krav på säkerhetsskydd. Reglerna för 
säkerhetsskyddad upphandling (SUA) gäller statliga myndigheter, kommuner och 
landsting som planerar att begära in anbud eller göra ett avtal om upphandling för 
verksamhet som innehåller hemliga uppgifter. Myndigheten ska då göra ett skriftligt 
säkerhetsskyddsavtal med anbudsgivaren eller leverantören om säkerhetsskydd. Detta 
finns reglerat i 8 § säkerhetsskyddslagen (1996:627).  

På frågan om myndigheten har behov av att teckna säkerhetsskyddsavtal och 
registerkontrollera rekryteringskonsulter innan rekryteringsuppdrag påbörjas svarade 55,1 
% av myndigheterna nej, 19,7 % svarade ja och 25,2 % svarade vet ej. 

3.1.8 Rekryteringsverktyg 
Vad gäller frågan om myndigheterna idag använder något rekryteringsverktyg som stöd 
vid rekrytering svarade 79,5 % ja, 18,1 % uppgav av de inte använder något 
rekryteringsverktyg och 2,4 % svarade vet ej. De myndigheter som svarade ja på frågan 
gavs möjlighet att ange vilket rekryteringsverktyg som myndigheten använder. De två 
vanligast förekommande systemen bland myndigheterna är ReachMee och Visma Recruit. 
Därtill nämndes även Visma Offentliga jobb, Varbi, Workbuster och HR Manager bland 
svaren. 
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3.1.9 Avropsordning 
Myndigheterna gavs möjlighet att ange på vilket sätt som de helst skulle vilja göra avrop 
(se bild 12 nedan). 35,4 % av myndigheterna angav att de föredrar ett rangordnat ramavtal. 
15 % uppgav att de vill ha ett ramavtal med förnyad konkurrensutsättning och 24,4 % 
svarade att de önskade någon form av komboavtal. 21,3 % svarade vet ej.  

Myndighetsenkät – bild 12 

 

Myndigheterna fick även besvara frågan om vilka utvärderingskriterier som skulle vara 
intressanta att använda vid avrop genom förnyad konkurrensutsättning. Myndigheterna 
kunde välja maximalt fem alternativ.  

De fem utvärderingskriterier som myndigheterna anser vara mest intressanta är: 

1. Konsulternas utbildning och erfarenhet, 74,8 % 
2. Pris, 59,8 % 
3. Tillgänglighet (hur snabbt en konsult kan påbörja ett uppdrag), 55,1 % 
4. Spetskompetens inom ett visst område (t.ex. IT), 40,2 % 
5. Referensuppdrag, 35,4 % 

Nedan anges det fullständiga resultatet, se bild 13. 
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Myndighetsenkät – bild 13 

 

 

3.1.10 Övriga synpunkter 
Enkäten avslutades med att myndigheterna gavs möjlighet att framföra ytterligare 
synpunkter inför en eventuell upphandling av ett statligt ramavtal för 
rekryteringstjänster. Nedan anges ett urval av dessa: 

• ”Det är väldigt bra om det finns en upphandling att avropa från när man har behov. 
Och behov kan uppstå med kort varsel och vi har korta uppsägningstider inom 
staten som gör att denna typ av tjänst vore önskvärd.” 

• ”Vid searchuppdrag vore det olämpligt om alla eller många statliga myndigheter 
använde samma rekryteringsfirma då de inte kan kontakta personer de redan har 
rekryterat till en annan myndighet.” 

• ”Det vi uppskattar mest med våra rekryteringskonsulter är att vi har haft samma 
konsulter till samtliga rekryteringar under en lång tid. Det gör att de känner 
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organisationen och våra medarbetare väl eftersom de rekryterat många av dem. Vi 
skulle gärna vilja fortsätta få denna service.” 

• ”Förnyad konkurrensutsättning drar för mycket resurser, bättre med rangordning.” 
• ”Det ska passa även för små myndigheter. Vi har 35 medarbetare och det är enstaka 

tjänster som vi annonserar. Dessutom anställer vi medarbetare som oftast bara kan 
engelska så det bör vara möjligt på engelska.” 

• ”Kunskap om anställningsreglerna i staten, förståelse för att statliga myndigheter är 
väldigt olika när det gäller antal anställda och antal rekryteringar och därmed 
intern kunskap om rekrytering.” 

• ”Att rekryteringstjänster ger möjlighet att göra avrop inom olika områden, t ex: IT, 
Kommunikation, Ekonomi (jämför bemanningsavtalen).” 

• ”Myndigheten har ett behov av att köpa in rekryteringstjänster både i form av 
konsulter som sitter faktiskt i våra lokaler men även av att kunna lägga ut hela 
rekryteringsuppdrag och i viss mån även search. Det som dock är oerhört viktigt är 
att säkerhetsaspekten kan tas tillvara på ett fullgott sätt för att inte äventyra att, 
personuppgifter rörande anställda vid myndigheten, hamnar i orätta händer.” 

• ”Olika leverantörer beroende på tjänstens beskaffenhet, t.ex. inte behöva använda sig 
av samma rekryteringsbolag vid medarbetarrekryteringar som vid 
chefsrekryteringar. Chefsrekryteringar ställer andra krav på rekryterarnas 
kompetens, rekryteringsbolagets anseende och nätverk.” 

• ”Möjligheten att rekryteringsföretaget kan avsätta en dedikerad samordnare så att 
det blir bästa möjliga effektivisering gällande avrop/kontakt med rekryterande chef 
och fördelning uppdrag till rekryterare. Att företaget verkligen har erfarenhet av 
detta och kan visa hur detta gjorts, inte bara att man bedömer att man kan.”  

• ”Garantier för ev. avhopp av kandidater upp till 6 mån efter tillträde?” 
• ”Möjligheten att ha utbildningar för chefer ang. chefens roll i rekryteringsprocessen 

och att rekryteraren har dokumenterad god kunskap om vad som kännetecknar 
rekrytering till statlig anställning.” 

• ”Att garantera offentlighetsprincipen och alla statliga regler även för den privata 
aktören samt att vara tydliga med att kandidaterna inte blir en vara/data vilken 
går att sälja till andra kunder.” 

• ”Det vi som myndighet skulle vara intresserade av är att köpa ett helt 
rekryteringsuppdrag och ej delar. Vi ser också att det finns två vägar inom det 
spåret, antingen "bulk"-rekryteringar på tjänster vi själva rekryterar framgångsrikt 
idag eller mer nischade och specialisttjänster där vi har svårt att attrahera rätt 
kompetens.” 

• ”Jag tycker det blir för styrt med ett avtal som hela staten ska förhålla sig till. Vi har 
olika behov av externt stöd beroende på vår egen kompetensnivå i rekrytering. Vi har 
en bra prisbild och jag befarar fördyrningar om det blir ett avtal på annat sätt. Vi 
har gjort enstaka direktupphandlingar när vi rekryterar på toppnivå och insatsen 
motsvarar inte priset i de fall vi testat det.” 

• ”Att upphandla företag som kan rekrytera internationellt på mycket kvalificerad 
nivå (exv. personal med doktorsexamen). Att upphandla företag som kan användas 
vid rekryteringen av myndighetschefer och rektorer.” 

• ”För oss är det viktigt att det på ett enkelt sätt går att bygga bra relationer med få 
rekryteringskonsulter som också kan jobba över hela landet. Vi behöver också ha en 
flexibilitet i att kunna avropa delar av en rekrytering men också hela rekryteringar. 
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Viktigt är att det också finns kapacitet hos en leverantör så att vi kan känna en 
trygghet i att leverantören i princip alltid kan ta uppdragen hos oss. Vi har idag en 
leverantör som är ganska liten men som trots det kan ta mkt uppdrag med orter över 
hela Sverige och vi har kunnat få till en bra kontinuitet i det sammarbetet. Detta ser 
vi som framgångsfaktorer för att det ska bli kvalitet i rekryteringsprocesserna.” 

• ”Måste finnas stor bredd i utbudet av tjänster. Vi använder oss exempelvis inte av 
search, men vill ha tillgång till flera olika sorters tester (för att täcka olika behov vid 
våra rekryteringar) och olika slags hjälp med intervju, djupintervju, referenstagning 
m.m. Om behoven skiljer sig inom vår egen myndighet bör behoven skilja ännu mer 
mellan de olika myndigheterna.” 

• ”Separera executive search, rekryteringsstöd/search chef/specialist och 
rekryteringsstöd (utan search) i upphandlingen/upphandlingarna. Se också till att 
delar av tjänsterna kan avropas.” 

• ”Olika delar i rekryteringstjänster kräver olika typer av kompetens. Vi skulle därför 
uppskatta att kompetenskrav ställs utifrån delmonoment i rekryteringstjänsten 
därefter, t.ex. att psykologkompetens finns hos konsult som genomför second opinion, 
tester etc.” 

• ”Det sätter stopp för frihet, utveckling av myndigheternas behov och egen styrning. 
Rekrytering kan också inom myndigheter behöva göras skyndsamt och vi ser redan i 
dag genom bemanningstjänster att vi inte får hjälp eller svar från de upphandlade 
och det kan dröja veckor innan någon svarat eller är på plats.” 

• ”Det är väldigt viktigt med kvalitét, det krävs mycket kunskap och erfarenhet för att 
kunna vara en bra rekryteringskonsult.” 

• ”Tror att det är viktigt att ni gör en ordentlig förstudie när det gäller IT-relaterade 
tjänster då de avviker från traditionella rekryteringstjänster idag och det är få av de 
större leverantörerna som har arbetsmetoder för att lyckas med uppdraget. Men att 
även köparen behöver se över processer och rutiner för att lyckas att rekrytera rätt 
kompetenser.” 

3.2 Möte med myndigheter 

3.2.1 Om referensgruppsmötena 
Projektgruppen genomförde under september 2018 tre referensgruppsmöten. I de tre 
grupperna fanns totalt 24 företrädare från 21 statliga myndigheter. Bland de 
representerade myndigheterna fanns både stora myndigheter såsom Polisen och 
Migrationsverket och mindre myndigheter som Statens haverikommission. Syftet med 
mötena var att få en bild av hur behovet av rekryteringstjänster ser ut samt att ge 
möjlighet för myndigheterna att inkomma med synpunkter och förslag på hur en eventuell 
upphandling av rekryteringstjänster bör utformas. Under mötena delades respektive 
referensgrupp in i mindre grupper där vissa utvalda frågor diskuterades som sedan 
redovisades och diskuterades i helgrupp. Samtliga tre referensgrupper diskuterade samma 
frågor. 
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3.2.2 Sammanfattning av referensgruppsmötena 
I nedanstående ruta sammanfattas vad som framkom under referensgruppsmötena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Typ av rekryteringsfirmor 
Deltagarna i de olika referensgrupperna ombads att redogöra för vilken typ av 
rekryteringsfirma som de helst föredrog att anlita, en firma som kan erbjuda ett brett 

Sammanfattning av referensgruppsmötena 

• Det bör finnas möjlighet att avropa både enskilda rekryteringstjänster separat 
och att avropa samtliga tjänster som ingår i myndighetens rekryteringsprocess 
som ett paket. 

• Det är viktigt att rekryteringsuppdrag kan påbörjas inom kort tid och att det 
regleras inom vilken tid som leverantören ska besvara myndighetens förfrågan 
och när ett uppstartsmöte ska hållas.  

• Rekryteringskonsulterna bör ha akademisk utbildning inom relevanta områden 
såsom exempelvis beteendevetenskap. Samtidigt framhölls att även andra 
aspekter än utbildningsnivå kan väga tungt vid val av konsult såsom särskilda 
sakkunskaper inom aktuellt yrkesområde och erfarenhet av att utföra liknande 
uppdrag.  

• Enligt referensgrupperna efterfrågas både juniora och seniora konsulter. 
• Det viktiga är inte att en rekryteringsfirma ska ha ett kontor på de orter som 

respektive myndighet är verksam på utan det viktiga är att firman har ett 
nätverk på orten ifråga. 

• Vad gäller prissättning av rekryteringstjänster ska det finnas ett paketpris för ett 
helt rekryteringsuppdrag. Därtill ska de enskilda delarna i rekryteringsprocessen 
prissättas var för sig. Utöver detta ska det vara möjligt att ta in 
rekryteringskonsulter per timme.    

• Referensgrupperna bedömde risken för prisdumpning som stor. I slutändan leder 
prisdumpning till att rekryteringsfirman antingen erbjuder konsulter som har en 
låg kompetensnivå eller att firman väljer att tacka nej till uppdrag. 

• Det faktum att det oftast är bråttom att komma igång med en rekrytering gör att 
merparten av myndighetsrepresentanterna förespråkar rangordning. Detta gäller 
särskilt ”enklare” rekryteringar eller i de fall många personer ska rekryteras 
samtidigt. Förnyad konkurrensutsättning kan möjligen passa för mer 
komplicerade uppdrag såsom rekrytering av chefer och specialister samt 
searchuppdrag.  

• Rekryteringsgaranti och s.k. off limit är två avtalsvillkor som efterfrågas av 
referensgrupperna. 

• Olika typer av kontroller kan behöva göras på både kandidater och konsulter. 
• Merparten av myndighetsrepresentanterna önskade att rekryteringsfirman ska 

använda myndighetens egna rekryteringsverktyg när denna genomför uppdrag för 
myndighetens räkning. 
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utbud av rekryteringstjänster eller mindre bolag som är specialiserade på vissa typer av 
rekryteringstjänster. 

Majoriteten av deltagarna förespråkade att det bör finnas möjlighet att avropa enskilda 
rekryteringstjänster separat (exempelvis search), men att det även ska vara möjligt att 
avropa samtliga tjänster som ingår i myndighetens rekryteringsprocess som ett paket. För 
att detta ska vara möjligt behövs både större firmor som har resurser att ta hand om hela 
uppdrag och mindre bolag som är specialiserade inom enskilda delar i processen eller som 
endast är arbetar med rekrytering för en viss yrkesgrupp (till exempel IT). Ramavtalet 
behöver enligt referensgrupperna utformas på ett sådant sätt att både större och mindre 
rekryteringsfirmor ska kunna lämna anbud. Detta kan göras genom att exempelvis dela 
upp upphandlingen i olika delområden. Nedan anges ett exempel på hur delområden för 
rekryteringstjänsten search skulle kunna delas upp. 

 

En potentiell svårighet som diskuterades under mötena var hur utvärderingsmodellen bör 
utformas för att gynna de rekryteringsfirmor som har störst kompetens inom varje enskild 
rekryteringstjänst. Ett förslag som uppkom var att använda sig av intervjuer. 

3.2.4 Om rekryteringsuppdraget 
Majoriteten av myndighetsrepresentanterna framhöll att det är av vikt att en 
rekryteringsfirma på kort tid kan påbörja rekryteringsuppdraget och att det i 
upphandlingen bör ställas krav på inom vilken tid som leverantören ska besvara 
myndighetens förfrågan och när ett uppstartsmöte ska hållas. Flera myndigheter påtalade 
även att det är viktigt att en kort uppstartstid inte får en negativ inverkan på möjligheten 
att hitta rätt person för uppdraget. 

Vid uppstartsmötet kommer parterna överens om en tidplan. Det är viktigt att tidplanen är 
rimlig i förhållande till uppdraget. Skulle tidplanen sättas för kort finns det enligt 
referensgruppen en risk för att detta leder till att leverantören, på grund av tidsbrist, blir 
tvungen presentera kandidater som myndigheten inte är nöjd med. Under 
uppdragsperioden ska parterna ha en kontinuerlig dialog med varandra. 

Vidare framhölls att det bör vara reglerat att avropande myndighet och leverantör ska 
kunna komma överens om inom vilken tid som uppdraget ska vara avslutat. En aspekt som 
är viktig att ta hänsyn till i samband med att uppdragets längd bestäms är att vissa yttre 
omständigheter kan påverka när ett uppdrag kan vara avslutat. En sådan yttre faktor kan 
exempelvis vara SÄPO:s kontroller vilka genomförs när kandidater är aktuella för 
säkerhetsklassade tjänster. Dessa kontroller kan i många fall ta lång tid. 

Delområde  
search chefer 

Delområde  
search övriga 

kompetenser/yrkes-
områden 

Delområde  
search IT 
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3.2.5 Rekryteringskonsulternas kompetens 
Referensgrupperna ombads att ange vilka krav som bör ställas gällande 
rekryteringskonsulternas kompetens. Grupperna var överens om att konsulterna bör ha 
akademisk utbildning inom relevanta områden såsom exempelvis beteendevetenskap. 
Samtidigt framhölls att även andra aspekter än utbildningsnivå kan väga tungt vid val av 
konsult såsom särskilda sakkunskaper inom aktuellt yrkesområde och erfarenhet av att 
utföra liknande uppdrag. Nedan anges fler önskemål gällande konsulternas erfarenheter 
och kunskaper. 

• Erfarenhet av att genomföra rekryteringar som innefattar samtliga steg i 
rekryteringsprocessen 

• Erfarenhet av rekrytering till statlig förvaltning 
• Kunskap om lagen om offentlig anställning  
• Erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering  
• Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift 
• Erfarenhet av globala (internationella) rekryteringar 
• Certifierade för tester 
• Erfarenhet av att arbeta självständigt 
• Psykologutbildning 
• Erfarenhet av second opinion 

En annan aspekt som framhölls av flera myndighetsrepresentanter var vikten av 
kontinuitet. Det är en stor fördel att kunna använda sig av konsulter som har genomfört 
tidigare uppdrag för myndigheten då dessa konsulter därigenom är bekanta med 
myndighetens rekryteringsprocess. Vidare är det bra om samma konsult genomför hela 
rekryteringsprocessen, eventuellt med stöd från annan konsult gällande vissa delar såsom 
exempelvis referenstagning. Det är även viktigt att få möjlighet att träffa den konsult som 
är tänkt att användas för ett uppdrag innan myndigheten bestämmer sig för konsult. Den 
rekryterande chefen måste känna ett förtroende för konsulten som ska genomföra 
rekryteringen.  

Enligt referensgrupperna efterfrågas både juniora och seniora konsulter. Juniora konsulter 
kan med fördel användas till att göra ”fotarbetet”, till exempel i form av att hitta 
kandidater. Men det är i regel den seniora konsulten som myndigheten har kontakt med 
och som sedan gör själva urvalet av kandidater.  

3.2.6 Geografisk närhet, resor och distansintervjuer 
Referensgrupperna var eniga om att det inte behöver ställas krav på att en 
rekryteringsfirma ska ha ett kontor på de orter som respektive myndighet är verksam på 
utan det viktiga är att firman har ett nätverk på orten ifråga (ett kontor på orten kan 
emellertid vara en indikator på att ett lokalt nätverk finns). Samtidigt framhölls att 
avståndet inte får innebära att det tar för lång tid att ta sig till myndigheten. Avståndet är 
också en faktor i den totala kostnaden och är av vikt ur ett miljöperspektiv. En av 
myndigheterna menade att det måste finnas konsulter i hela landet. Såsom det ser ut idag 
är mycket koncentrerat till Stockholm. 
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Vad gäller frågan om ersättning för konsulternas resor framkom det att myndigheterna i 
referensgrupperna reglerar detta på olika sätt. En modell som användes var att ge 
ersättning för själva resorna men inte för restiden. Att ersätta restiden skulle enligt flera 
myndigheter bli alltför kostsamt då en myndighets verksamhet kan vara utspritt på många 
orter i landet.  

Gällande frågan om resekostnader ska vara inkluderade i priserna eller inte gick åsikterna 
isär. En av myndigheterna menade att om de är inkluderade finns det risk för att 
myndigheten behöver betala för sådant som den ändå inte använder. 

Beträffande intervjuer på distans, till exempel via Skype, rådde det delade meningar i 
grupperna hur användbart detta är. En ståndpunkt var att tekniken som används vid 
distansintervjuer ofta haltar och att intervjuaren får en sämre kontakt med kandidaten. En 
motstående synpunkt var att distansintervjuer är smidigt att använda när det inte går att 
lösa på annat sätt (till exempel om kandidaten bor utomlands) och att eventuella brister i 
kommunikationen främst är kopplat till hur kandidaten uttrycker sig.  

3.2.7 Prissättning  
Vad gäller prissättning av rekryteringstjänster var referensgrupperna eniga om att det i 
ramavtalet ska finnas ett paketpris för ett helt rekryteringsuppdrag. Därtill ska de 
enskilda delarna i rekryteringsprocessen prissättas var för sig. Utöver detta ska det vara 
möjligt att ta in rekryteringskonsulter per timme.    

Vidare bör ramavtalet innehålla möjlighet för myndigheter att utan extra kostnad välja ut 
fler personer bland de kandidater som rekryteringsfirman redan har tagit fram än vad som 
var tänkt från början. Detta gäller i de fall myndigheten upptäcker att den behöver 
rekrytera ytterligare kandidat/er med samma profil som den ursprungliga kravprofilen.  

Referensgrupperna bedömde risken för prisdumpning som stor. I slutändan leder 
prisdumpning till att rekryteringsfirman antingen erbjuder konsulter som har en låg 
kompetensnivå eller att firman väljer att tacka nej till uppdrag. Att gå vidare till 
leverantören som är nummer två i rangordningen kan ofta vara tidskrävande vilket 
riskerar att innebära förseningar. 

3.2.8 Avropsordning 
Det faktum att det oftast är bråttom att komma igång med en rekrytering gör att 
merparten av myndighetsrepresentanterna förespråkade rangordning då avrop från ett 
sådant avtal i regel går snabbare. Detta gäller särskilt ”enklare” rekryteringar eller i de fall 
många personer ska rekryteras samtidigt.  

Enligt referensgrupperna kan förnyad konkurrensutsättning möjligen passa för mer 
komplicerade uppdrag såsom rekrytering av chefer och specialister samt searchuppdrag.  
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3.2.9 Avtalsvillkor 
Referensgrupperna gavs möjlighet att ge förslag på avtalsvillkor som enligt dem bör finnas 
med i ett eventuellt kommande ramavtal. Ett avtalsvillkor som nämndes var en 
rekryteringsgaranti som innebär att rekryteringsfirman ska vara skyldig att leverera en ny 
kandidat alternativt återbetala arvodet om myndigheten inte är nöjd med kandidaten.  
Rekryteringsfirman ska enligt referensgrupperna även åta sig att ta fram en ny kandidat i 
det fallet att den rekryterade kandidaten inte stannar kvar på sin tjänst under en viss tid 
efter att anställningen har påbörjats. En aspekt som diskuterades i samband med att detta 
var hur stort ansvar leverantören har när myndigheten också har varit inblandad i 
rekryteringsprocessen. Eventuellt kan kravet på att kostnadsfritt ta fram en ny kandidat 
endast gälla när rekryteringsfirman haft ansvar för hela rekryteringsprocessen. 

Ett närliggande avtalsvillkor som efterfrågades var att rekryteringsfirman ska förbinda sig 
att inte vidarerekrytera den för myndighetens räkning rekryterade personen eller redan 
anställda hos myndigheten inom en viss angiven tidsperiod efter avtalsperiodens slut (s.k. 
off limit-regel). Enligt referensgrupperna skulle en rimlig tidsgräns för avtalsvillkoret 
kunna var 12 månader. Avtalsvillkoret bör inte gälla när personen ifråga själv väljer att 
söka sig vidare. 

En annan fråga kopplad till avtalsvillkor som kom upp i samband med mötena var 
möjligheten att använda sig av viten och andra sanktioner. Flera myndigheter föreslog att 
det ska vara möjligt att begära vite om leverantören inte svarar på avropet inom en viss tid 
samt i det fallet att leverantören inte kommer på ett uppstartsmöte inom reglerad tid. Ett 
alternativ till viten som diskuterades var att leverantören vid avtalsbrott istället skulle få 
lämna en rabatt på uppdraget alternativt åta sig att göra om uppdraget.  

3.2.10 Bakgrundskontroll, registerkontroll och säkerhetsprövning 
I samband med referensgruppsmötena diskuterades hur stort behovet är av att kontrollera 
kandidater och rekryteringskonsulter. Det kan röra sig om bakgrundskontroller som 
innebär att en kontroll görs av att de uppgifter som lämnats av kandidaten verkligen 
stämmer. Därutöver kan myndigheten ha behov av att begära ut utdrag ur 
belastningsregistret och för säkerhetsklassade tjänster kan en säkerhetsprövning behöva 
göras av SÄPO. 

Behovet av att kontrollera konsulter och kandidater skiljer sig mycket mellan 
myndigheterna i referensgrupperna då arten av deras verksamhet i hög grad varierar. När 
det gäller bakgrundskontroller av kandidater kan dessa i regel göras av en 
rekryteringskonsult. Beträffande säkerhetsprövning är detta främst aktuellt för 
kandidater, men skulle eventuellt även kunna bli aktuellt för rekryteringskonsulter i det 
fallet att dessa handhar hemliga uppgifter eller befinner sig i säkerhetsklassade miljöer. 
Vidare önskade flera myndigheter att det ska finnas möjlighet att teckna ett s.k. 
säkerhetsskyddsavtal. 
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3.2.11 Rekryteringsverktyg 
Merparten av myndighetsrepresentanterna i referensgrupperna önskade att 
rekryteringsfirman ska använda myndighetens egna rekryteringsverktyg när denna 
genomför uppdrag för myndighetens räkning. Enstaka representanter uppgav att de inte 
släpper in leverantören i myndighetens system.  
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4 Marknadsundersökning 

4.1 Möte med leverantörer 

4.1.1 Om leverantörsmötena 
Syftet med leverantörsmötena, vilka hölls under oktober 2018, var att få en bild av hur 
marknaden för rekryteringstjänster ser ut samt att ge leverantörerna möjlighet att komma 
med synpunkter gällande upplägg av en eventuellt kommande upphandling.  

Deltagande företag i förstudien 

Företag Verksamhet 
Experis och Manpower 
(båda bolagen är en del av 
ManpowerGroup) 

Experis arbetar med rekrytering och konsultverksamhet 
gällande kvalificerade tjänster, från chef- och 
ledningsnivå till specialistfunktioner inom exempelvis 
IT, ekonomi och ledarskap. 
 
Manpower är verksam inom både rekrytering och 
bemanning. Vad gäller rekrytering arbetar Manpower 
främst med tillsättning av mindre kvalificerade tjänster 
inom exempelvis kundtjänst och administration.  

Randstad Sweden Group 
  

Randstad erbjuder bemanning och rekrytering inom alla 
kompetensområden medan specialistbolagen Dfind IT, 
Dfind Finance och Dfind Science & Engineering är 
specialiserade inom IT, ekonomi, teknik och Life Science. 

SOURCE SOURCE arbetar huvudsakligen med konsultuppdrag 
som innefattar rekrytering på chefsnivå till 
samhällsnyttiga organisationer. 

Wise IT WiseIT arbetar med rekrytering inom IT. WiseIT hjälper 
till att tillsätta tjänster både kortsiktigt genom 
konsultuthyrning och långsiktigt och strategiskt genom 
rekrytering. 

4.1.2 Sammanfattning av leverantörsmöten 
I nedanstående ruta sammanfattas vad som framkom under leverantörsmötena.  
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Sammanfattning av leverantörsmötena 

• Vad gäller uppdelning i anbudsområden kan både geografisk uppdelning och 
uppdelning utifrån vilken tjänst som ska tillsättas vara aktuell. 

• Leverantörerna hade delade meningar om vilken avropsordning som är att 
föredra. Vissa förespråkade rangordning då det främjar möjligheterna till att 
bygga en relation med den rekryterande myndigheten och innebär snabbare 
leveranser. Andra leverantörer menade att rangordning kan vara problematiskt 
utifrån ett kapacitetsperspektiv. 

• Leverantörerna såg gärna att utvärdering sker av skriftliga beskrivningar 
kompletterade med muntliga anbudsutvärderingar. Även framtagna case 
förespråkades som tilldelningskriterium. 

• Priser som vanligtvis tas in i upphandlingar är faktorpris, pris per rekrytering 
samt timpris.  

• En vanlig modell för fakturering är att den sker i tre steg under uppdragets gång. 
• Beträffande vilka krav som bör ställas på rekryteringskonsulternas kompetens 

menade flera av leverantörerna att en akademisk utbildning är viktig, men 
framhöll även att relevant erfarenhet kan vara lika viktig eller till och med 
viktigare. 

• Samtliga leverantörer menade att det är vanligt att kunden önskar att 
ansökningar hanteras i kundens rekryteringsverktyg och att detta i regel inte 
innebär några problem. 

• Leverantörerna angav att en första återkoppling efter avrop bör kunna ske inom 
1-2 dagar och att ett första möte kan hållas inom ytterligare 1-3 dagar. 

• Samtliga leverantörer menade att ett ramavtal för rekryteringstjänster inte bör 
innefatta en s.k. off limit klausul då sådana klausuler hindrar rörligheten på 
marknaden. Vidare framhöll leverantörena att det är en hederssak i branschen 
att inte aktivt söka upp den tidigare rekryterade personen för en ny tjänst och att 
en sådan klausul således inte behövs. 

• Samtliga leverantörer erbjuder sina kunder omrekryteringsgaranti om felet kan 
relateras till leverantörens insats i uppdraget. Garantin gäller däremot inte om 
den anställde byter tjänst på grund av omorganisation eller slutar med anledning 
av nedskärningar. Därutöver finns ett antal situationer som kan sägas hamna i 
en gråzon där bedömning får göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. 

• Leverantörerna har inga problem med att låta rekryteringskonsulter genomgå 
säkerhetsprövning och registerkontroll om detta var behövligt för uppdraget. 

• Leverantörerna var eniga om att rekryteringskonsulter inte är en utsatt grupp på 
arbetsmarknaden och att dessa i många fall är akademiker med mycket 
förmånliga villkor även i de fall kollektivavtal inte har tecknats. 

• Det rådde delade meningar vad gäller frågan om ett ramavtal för 
rekryteringstjänster bör upphandlas eller inte. 
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4.1.3 Uppdelning i anbudsområden 
Vid leverantörsmötena diskuterades hur ett eventuellt kommande ramavtal skulle kunna 
delas upp i olika delområden. En leverantör framförde att om det görs en geografisk 
uppdelning av ramavtalet, exempelvis efter Sveriges län, behöver det säkerställas att 
tilldelade leverantörer åtar sig uppdrag i hela det geografiska området. Risken är annars 
att en leverantör som saknar kännedom om den lokala marknaden tilldelas ramavtal och 
sedan inte levererar vilket drabbar både avropande myndigheter och andra leverantörer 
som kunde ha utfört uppdragen. 

Det diskuterades även om ett ramavtal skulle kunna delas upp i olika delområden utifrån 
vilken typ av tjänst som ska rekryteras. Samtliga leverantörer var eniga om att mer 
kvalificerade tjänster såsom specialist- och chefrekryteringar bör särskiljas från 
rekrytering av mindre kvalificerade tjänster. Delområdena bör innefatta samtliga delar i 
rekryteringsprocessen inklusive tjänster som normalt inte är en obligatorisk del av en 
rekrytering såsom search och second opinion. Om exempelvis search skulle utgöra ett eget 
delområde skulle konsekvensen kunna bli att en myndighet som med hjälp av en 
rekryteringsfirma genomfört en ”vanlig” rekrytering och som därefter behöver övergå till 
ett searchförfarande måste göra ytterligare ett avrop vilket i slutändan skulle kunna 
innebära att en annan leverantör utför search än den som genomförde den ursprungliga 
rekryteringen.  

4.1.4 Avropsordning 
Beträffande frågan om vilken avropsordning som bör användas i ett ramavtal gick 
åsikterna isär bland leverantörerna. En av leverantörerna föredrog rangordning då denna 
avropsordning främjar möjligheterna att bygga en relation med den rekryterande 
myndigheten och innebär snabbare leveranser. Om rangordning används måste det 
emellertid finnas krav på att ramavtalsleverantören ska tacka ja till uppdrag. Det måste, 
enligt leverantören, även vara möjligt för myndigheten att gå vidare i rangordningen om 
den först rangordnade inte besvarar avropsförfrågan inom reglerad tid.  

En annan leverantör framförde att rangordning kan vara problematiskt utifrån ett 
kapacitetsperspektiv då den först rangordnade ramavtalsleverantören skulle behöva 
hantera ett stort antal avropsförfrågningar. Samma leverantör menade också att 
rangordning möjligtvis skulle kunna fungera när det gäller ”enklare” rekryteringar, men 
att förnyad konkurrensutsättning är mer lämplig att använda vid chefsrekryteringar.    

En av leverantörerna menade att om ramavtalet skulle utformas som ett komboavtal bör 
avrop ske med förnyad konkurrensutsättning om det rör sig om större kontrakt. Ett större 
kontrakt skulle exempelvis kunna vara ett uppdrag som innefattar 10-20 rekryteringar.  

4.1.5 Tilldelningskriterier 
Vid leverantörsmötena diskuterades vilka tilldelningskriterier, utöver pris, som skulle 
kunna användas i en eventuellt kommande ramavtalsupphandling. Flera av leverantörerna 
ställde sig positiva till att utvärdera beskrivningar av hur leverantörerna arbetar med 
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rekrytering. Exempel på aspekter som skulle kunna ingå i sådana beskrivningar är hur 
leverantören arbetar för att nå utanför de vanliga nätverken, hur leverantören aktivt 
arbetar med jämställdhet och mångfald i varje steg av processen samt hur leverantören 
säkerställer att varje rekryteringskonsult har kunskap om vad normkritik och 
kompetensbaserad rekrytering innebär i praktiken. Utvärdering av beskrivningar bör, 
enligt leverantörerna, kompletteras med muntliga anbudspresentationer. En 
anbudspresentation kan öka trovärdigheten för de skriftliga beskrivningar som 
anbudsgivaren inkommit med. En anbudspresentation kan även innebära att eventuellt 
namngivna konsulter får presentera sig. Att enbart förlita sig på skriftliga beskrivningar är 
enligt leverantörerna inte att rekommendera.  

Leverantörerna såg även positivt på att utvärdera framtagna case. Case kan göra att det 
blir mer tydligt för leverantören vad den upphandlande myndigheten efterfrågar.  

4.1.6 Prismodeller 
För att få en bild av hur prissättningen ser ut i branschen tillfrågades leverantörerna om 
vilka olika modeller som finns för att debitera kunden.  

4.1.6.1 Prissättning av tjänsten 
Kunder önskar vanligtvis att leverantören lämnar pris både för uppdrag som inkluderar 
samtliga steg i rekryteringsprocessen, men också pris per del i rekryteringsprocessen. En 
av leverantörerna framhöll att det är viktigt att ramavtalets prismodell utformas på ett 
sådant sätt att det främjar flexibilitet och öppnar upp för använda ramavtalet till många 
olika typer av rekryteringsuppdrag. Exempelvis skulle Kammarkollegiet kunna ta in priser 
för volymrekryteringar.  

En vanligt förekommande modell för debitering är att priset för rekryteringsuppdraget 
sätts till kandidatens slutliga månadslön som sedan multipliceras med en viss faktor. 
Faktorn varierar beroende på vilken slags tjänst det rör sig om och ligger vanligtvis mellan 
ca 1,5 och ca 2,5. Även en modell med fast pris per rekrytering är frekvent förekommande i 
branschen. Pris per rekryteringsuppdrag kan skifta kraftigt beroende på vilken slags tjänst 
som ska tillsättas, leverantörerna nämnde priser från 30 000 kr upp till 300 000 kr.  

Det är, enligt leverantörerna, även vanligt att kunderna begär att leverantören ska lämna 
ett timpris. Timpris kan vara lämpligt att använda sig av när kunden endast behöver hjälp 
med vissa delar i rekryteringsprocessen, exempelvis intervjuer och referenstagning. 
Timpriset för en rekryteringskonsult kan variera mellan 800 och 1 500 kr och bestäms 
utifrån konsultens kompetensnivå. Offererat timpris påverkas även av hur många timmar 
som uppdraget beräknas omfatta. 

En av leverantörerna framhävde att pris alltid sätts utifrån vilken roll kandidaten ska ha 
och efter avstämning med kund om hur profilen ska se ut. Utan att ha tillgång till denna 
information går det inte att prissätta sådana uppdrag. Att lämna pris på förhand, vilket 
ofta sker i upphandlingar av rekryteringstjänster, är därmed mycket svårt. 
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4.1.6.2 Debitering vid utökat uppdrag 
I det fallet att kund efter att uppdraget har inletts önskar anställa fler personer än det 
antal som uppdraget ursprungligen omfattade kan kunden erhålla en rabatt för de 
tillkommande personerna. Detta förutsätter att dessa personer kan hämtas bland de 
kandidater som redan har tagits fram. Det finns även en modell där kunden debiteras en 
extra kostnad för merarbete som tillkommer under uppdragets gång, exempelvis om 
kunden vill att leverantören intervjuar sex kandidater istället för de fem som 
överenskommits om. 

4.1.6.3 Faktureringsmodeller 
För att en rekryteringskonsult inte ska bli helt utan sitt arvode om rekryteringsuppdraget 
av någon anledning avbryts i förtid används ofta en faktureringsmodell som innebär att en 
viss del av arvodet debiteras när rekryteringskonsulten har uppnått vissa delmål i 
uppdraget. Faktureringsmodellen är ofta utformad i tre steg där arvodet delas upp i tre 
delar: 

• 30 % av arvodet vid första delmålet 
• 30 % av arvodet vid andra delmålet 
• 40 % när uppdraget är avslutat 

Exempel på andra faktureringsmodeller är en tvåstegsmodell (30 % - 70 %) och en modell 
där det enbart finns en ”signing fee”, dvs. hela arvodet betalas ut först när rekryteringen är 
avslutad. 

4.1.6.4 Debitering av resekostnader 
Vad gäller debitering av de resor som rekryteringskonsulternas behöver företa inom 
ramarna för uppdraget menade leverantörerna att det är viktigt att detta regleras i 
ramavtalet. Ett par av leverantörerna angav att de inte debiterar sina kunder för 
resekostnader i samband med uppdraget.  

4.1.7 Krav på tjänsten 
4.1.7.1 Steg i rekryteringsprocessen 
Samtliga leverantörer angav hur deras rekryteringsprocess ser ut. I grova drag liknar de 
olika leverantörernas arbetssätt varandra och kan säga innefatta följande faser: 

• Uppstartsfas vilken bland annat innefattar kravspecifikation och tidplan. 
• Annonseringsfas som bland annat kan inbegripa search och annonsering. 
• Urvalsfas där exempelvis intervjuer och kandidatpresentation ingår. 
• Beslutsfas då bland annat tester och val av kandidat görs. 
• Uppföljningsfas under vilken uppföljning av uppdraget görs.  

4.1.7.2 Rekryteringskonsulter 
Beträffande vilka krav som bör ställas på rekryteringskonsulternas kompetens menade 
flera av leverantörerna att en akademisk utbildning är viktig, men framhöll även att 
relevant erfarenhet kan vara lika viktig eller till och med viktigare. Vidare påpekades 
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vikten av att konsulter ska ha genomfört rekryteringsuppdrag som är relevanta för det 
aktuella området och att konsulterna ska ha ett stort kontaktnät och nätverk inom 
området. En av leverantörerna ansåg att ett anbud inte bör bedömas utifrån enskilda 
konsulter och deras erfarenhet och kompetens. I stället bör fokus ligga på anbudsgivarens 
kapacitet både geografiskt och under arbetstoppar. 

Huruvida en rekryteringskonsult ska anses som senior avgörs mycket av hur länge denne 
har arbetat med rekryteringar. Ett par av leverantörerna menade att en konsult kunde 
anses som senior om denne arbetat 4-5 år inom det aktuella området. 

Endast en av leverantörerna angav att de använder sig av psykologer i samband med att 
den fördjupade personbedömning görs. Övriga leverantörer menade att detta kan göras av 
rekryteringskonsulten ifråga förutsatt att denne har fått utbildning inom detta.   

En av leverantörerna angav att denne vid större uppdrag som innefattar många 
rekryteringar använder en projektledare som samordnar uppdraget.  

4.1.7.3 Rekryteringsverktyg 
Samtliga leverantörer menade att det är vanligt att kunden önskar att ansökningar 
hanteras i kundens rekryteringsverktyg och att detta i regel inte innebär några problem. 
En av leverantörerna framhöll dock att det kan vara mer tidskrävande att arbeta i kundens 
system än att arbeta i leverantörens egna system.  

4.1.7.4 Uppdragsstart 
I samband med referensgruppsmötena framkom att det är av vikt att det regleras när en 
ramavtalsleverantör ska återkoppla en avropsförfrågan och hur snabbt ett uppdrag ska 
kunna påbörjas. Leverantörerna angav att en första återkoppling bör kunna ske inom 1-2 
dagar och att ett första möte kan hållas inom ytterligare 1-3 dagar.  

4.1.8 Avtalsvillkor 
4.1.8.1 Off limit klausuler 
Samtliga leverantörer menade att ett ramavtal för rekryteringstjänster inte bör innefatta 
en s.k. off limit klausul då sådana klausuler hindrar rörligheten på marknaden. Vidare 
framhöll leverantörena att det är en hederssak i branschen att inte aktivt söka upp den 
tidigare rekryterade personen för en ny tjänst och att en sådan klausul således inte behövs. 
Ett annat problem med off limit klausuler är att det är svårt, om inte omöjligt, att bevisa 
om personen ifråga har sökt tjänsten på eget bevåg eller inte. Om Kammarkollegiet vill 
använda en sådan klausul måste det preciseras vad som menas med off limit och hur lång 
tidperiod som leverantören ska vara bunden av den. En leverantör ansåg att en off limit 
klausul bör gälla så länge myndigheten är kund och en annan leverantör menade att ett år 
räknat från sista fakturan var en rimlig tidsperiod.  

4.1.8.2 Garantier 
Leverantörerna tillfrågades om det är rimligt att ha avtalsvillkor som innebär att 
leverantören kostnadsfritt ska genomföra ny rekrytering, alternativt återbetala arvodet, 
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om anställd kandidat inom en viss tidsperiod avslutar sin anställning, antingen via egen 
uppsägning eller om myndigheten väljer att avsluta den. Samtliga leverantörer erbjuder 
sina kunder omrekryteringsgaranti om felet kan relateras till leverantörens insats i 
uppdraget. Garantin gäller däremot inte om den anställde byter tjänst på grund av 
omorganisation eller slutar med anledning av nedskärningar. Därutöver finns ett antal 
situationer som kan sägas hamna i en gråzon där bedömning får göras utifrån 
omständigheterna i det enskilda fallet. 

En av leverantörerna framförde att en omrekryteringsgaranti kan vara mer långtgående 
om uppdraget utförts helt i enlighet med leverantörens egen rekryteringsprocess jämfört 
med om uppdraget genomförts i enlighet med kundens rekryteringsprocess. 

4.1.9 Säkerhetsprövning och registerkontroll 
Samtliga leverantörer uppgav att de hade kunskap och erfarenhet av säkerhetsprövning 
och registerkontroll. Vidare hade leverantörerna inga problem med att låta 
rekryteringskonsulter genomgå säkerhetsprövning och registerkontroll om detta är 
behövligt för uppdraget. 

4.1.10 Kollektivavtal 
I samband med leverantörsmötena tillfrågades leverantörerna om de har tecknat 
kollektivavtal för sina anställda och om de använder sig av egen och/eller inhyrd personal. 
Två av leverantörerna uppgav att de har tecknat kollektivavtal för sina 
rekryteringskonsulter medan de två övriga inte har det. Samtliga leverantörer använder 
sig av egen personal för att utföra rekryteringstjänster, dock kan det i undantagsfall 
förekomma underkonsulter. Leverantörerna var eniga om att rekryteringskonsulter inte är 
en utsatt grupp på arbetsmarknaden och att dessa i många fall är akademiker med mycket 
förmånliga villkor även i de fall kollektivavtal inte har tecknats. Vidare trodde 
leverantörerna att kollektivavtalstäckningen var ganska låg bland bolag som arbetar med 
rekryteringstjänster och att detta i synnerhet gäller mindre bolag. Att ställa krav på 
kollektivavtal skulle kunna innebära att många bolag inte skulle ha möjlighet att lämna 
anbud i en eventuell upphandling.  

4.1.11 Ramavtal eller inte? 
Leverantörerna gavs möjlighet att framlägga skäl för att inte upphandla ett statligt 
ramavtal för rekryteringstjänster. En av leverantörerna menade att det skulle kunna vara 
bra att upphandla ett ramavtal förutsatt att det tas hänsyn till att rekryteringsprocesser 
ser olika ut beroende på vilken befattning som ska tillsättas och att myndigheter kan välja 
mellan flera olika leverantörer i en förnyad konkurrensutsättning. En annan leverantör 
uttryckte att myndigheternas behov ser så olika ut att området antagligen inte lämpar sig 
för ett statligt ramavtal. Vidare påpekade en tredje leverantör att det inte är möjligt att 
binda upp sig till ett pris under en så lång tid och att inget av de mer nischade bolagen vill 
ha stora volymåtaganden. Samma leverantör framhöll även att om ett ramavtal 
upphandlas måste kvalitet utvärderas och avrop ske med förnyad konkurrensutsättning. 
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Den fjärde leverantören hade inga invändningar mot att det upphandlas ett statligt 
ramavtal. 
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5 Hållbarhet 

5.1 Inledning 
Med hållbar offentlig upphandling menas att offentlig sektor tillgodoser sitt behov av varor 
och tjänster på ett sätt som säkerställer den goda affären sett till hela livscykeln. Hänsyn 
ska inte bara tas till de fördelar som uppstår för organisationen utan även till samhället i 
sin helhet, samtidigt som anskaffningen görs på ett sätt som minimerar skador på miljön. 

Kammarkollegiets målsättning är att inom ramen för verksamhetens uppdrag, offentlig 
sektors behov och lagstiftningens möjligheter, på ett ansvarfullt sätt ska beakta miljö och 
sociala hänsyn vid upphandling och förvaltning av de statliga ramavtalen. De statliga 
ramavtalen ska bidra till att offentlig sektor kan möta de mål som satts i den nationella 
upphandlingsstrategin, Agenda 2030 och de nationella miljömålen. 

Förutsättningarna för hållbarhetskrav varierar dock mellan de olika ramavtalsområdena 
och branscherna. I förstudiearbetet utreds därför vilket behov av hänsyn till de olika 
hållbarhetsdimensionerna som behöver tas för att möta olika strategiska mål men även de 
risker som finns inom det specifika ramavtalsområdet.  

Av 4 kap. 3 § LOU framgår att en upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, social 
och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar 
detta. Hållbarhetshänsyn kan tas i alla delar av en upphandling, dvs. som 
kvalificeringskrav (t.ex. krav på miljöledningssystem), som tekniska krav (t.ex. krav på viss 
märkning eller certifiering), eller som kontraktsvillkor (t.ex. arbetsrättsliga villkor). 

Av 17 kap. 4 § LOU framgår vilka skyldigheter en upphandlande myndighet har att kräva 
att leverantören fullgör kontraktet i enlighet med ILO:s kärnkonventioner. Detta gäller i de 
fall svensk arbetsrätt inte är tillämplig. 

Nedan redovisas vilka analyser gällande hållbarhetshänsyn (miljö och sociala krav) som 
genomförts för det aktuella ramavtalsområdet.   

5.2 Miljökrav vid upphandling av rekryteringstjänster 
Rekryteringstjänster i sig själva kan inte anses ha någon direkt miljöpåverkan när dessa 
utförs. Däremot kan de resor som rekryteringskonsulter behöver göra i samband med 
rekryteringsuppdrag ha en negativ miljöpåverkan i form av skadliga utsläpp. Det får 
utredas vidare om specifika krav ska ställas i upphandlingen gällande konsulternas sätt 
att resa till och från uppdrag eller om detta istället är något som ramavtalsleverantören 
och den avropsberättigade myndigheten bör komma överens om i samband med avropet.  
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5.3 Sociala krav vid upphandling av rekryteringstjänster 
Med sociala krav avses villkor om lön, semester och arbetstid vilka de arbetstagare som 
utför uppdraget minst ska tillförsäkras. Beslut om och i så fall vilka sociala krav ska ställas 
i en upphandling ska förgås av en så kallad behövlighetsbedömning. I denna 
behövlighetsbedömning görs en analys av risken för oskäliga arbetsvillkor i den aktuella 
upphandlingen, samt i förlängningen risken för att konkurrensen snedvrids. Villkoren ska 
ha en anknytning till det som upphandlas, och vara proportionerliga. Kraven gäller även 
underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet.  

Vad gäller frågan om det är behövligt att ställa krav gällande arbetsrättsliga krav i en 
eventuell upphandling av rekryteringstjänster kommer att utredas vidare i det fallet att 
beslut tas om att göra en upphandling. 
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6 Relevant lagstiftning, 
föreskrifter och allmänna råd 

6.1 Inledning 
Regler kring anställning inom statlig sektor finns i ett stort antal författningar. Därtill är 
vissa frågor reglerade i kollektivavtal. Nedanstående sammanställning av lagstiftning på 
området gör inte anspråk på att vara uttömmande utan ämnar endast ge en översiktlig bild 
av de viktigaste författningarna.  

6.2 Regeringsformen 
Regeringsformen, RF, som är en av Sveriges grundlagar beskriver hur landet ska styras, 
vilka demokratiska rättigheter medborgarna har och hur den offentliga makten ska 
fördelas. Av RF 11 kap. 6 § och 12 kap. 5 § framgår vilka myndigheter som tillsätter 
anställningar och vilka grunder som ska tillämpas vid tillsättning. Det regleras att vid 
beslut om statliga anställningar (eller utnämningar om det gäller ordinarie domare) ska 
avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet.  

6.3 Lag (1994:260) om offentlig anställning 
Lagen (1994:260) om offentlig anställning, LOA, reglerar anställningen för de flesta 
arbetstagare som arbetar för staten. Reglerna i LOA kompletterar bestämmelserna i RF. 
Av RF följer att grundläggande bestämmelser om statligt anställdas rättsställning i andra 
hänseenden än som berörs i RF ska meddelas i lag. Det innebär att reglerna i LOA är 
tvingande och kan alltså inte ersättas av bestämmelser i avtal om inte detta anges i LOA. 

I 4 § LOA finns precis som i RF reglerat att det vid anställning bara ska fästas avseende 
vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Det anges i samma paragraf att 
skickligheten ska sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat. I 
förarbetena till RF och LOA har det preciserats ytterligare vad som avses med ”förtjänst” 
och ”skicklighet”. Med förtjänst avses närmast den erfarenhet den sökande fått genom 
tidigare anställning.1 Begreppet skicklighet inbegriper hur lämplig den sökande är för 
anställningen. Myndigheten gör en helhetsbedömning av bland annat teoretisk och 
praktisk utbildning, personliga egenskaper samt andra kunskaper och erfarenheter från 
offentlig eller privat verksamhet.2  

                                                      

1 Se prop. 1973:90 s. 405. 
2 Se prop. 1985/86:116 s. 7 f. 
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6.4 Lag (1994:261) om fullmaktsanställning 
Lagen (1994:261) om fullmaktsanställning, LFA, innehåller föreskrifter om sådana 
arbetstagare hos myndigheter under regeringen som är anställda med fullmakt. Reglerna i 
LFA är kompletterande till RF och LOA. Reglerna i LFA tvingande och kan alltså inte 
ersättas av bestämmelser i avtal om inte detta anges i respektive LFA. 

Ett mindre antal arbetstagare anställs med fullmakt, främst ordinarie domare. Regeringen 
bestämmer vilka domaranställningar som ska vara ordinarie. I övrigt ankommer det på 
regeringen att bestämma vilka arbetstagare som ska ha denna anställningsform, se 3 § 
LFA. Förutom domare anställs bland annat vissa högre åklagare med fullmakt. 

6.5 Anställningsförordningen (1994:373) 
I anställningsförordningen (1994:373), AF, finns ytterligare föreskrifter som styr hur 
anställning ska ske inom statliga myndigheter. I 4 § AF regleras det att vid anställning ska 
myndigheten utöver skickligheten och förtjänsten också beakta sådana sakliga grunder 
som stämmer överens med allmänna arbetsmarknads-, jämställdhets-, social- och 
sysselsättningspolitiska mål. Vidare anges det i 6 § AF att en myndighet som avser att 
anställa en arbetstagare på något lämpligt sätt ska informera om detta så att de som är 
intresserade av anställningen kan anmäla det till myndigheten inom en viss tid. I 7 § AF 
regleras det att information om myndighetens beslut om anställning, med vissa undantag,3 
ska lämnas på myndighetens anslagstavla.4 

En myndighets beslut i anställningsärenden får enligt 21 § AF överklagas hos Statens 
överklagandenämnd. Nämndens beslut får inte överklagas. Nämndens arbete regleras i 
förordning (2007:835) med instruktion för Statens överklagandenämnd.5  

                                                      

3 Informationsskyldigheten gäller inte anställning som beräknas vara högst sex månader och 
anställningar av de som redan är aspiranter hos myndigheten. 
4 Enligt Arbetsgivarverkets mening kan en dataterminal ersätta en fysisk anslagstavla. En 
förutsättning är dock att dataterminalen, i likhet med en anslagstavla, finns tillgänglig för 
allmänheten. Om en arbetsgivare endast lämnar information via myndighets hemsida kan detta inte 
anses uppfylla förvaltningslagens krav, se Arbetsgivarverkets skrift ”Att Anställa”, s. 89. 
5 När det gäller överklaganden av anställningar inom universitetens och högskolornas område 
hanteras dessa av Överklagandenämnden för högskolan.  
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7 Säkerhet 

Verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen (1996:627) ska ha det säkerhetsskydd 
som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter. 
Ansvaret för säkerhetsskyddet ligger hos den som är verksamhetsansvarig. När det i 
utförandet av en tjänst förekommer uppgifter som med hänsyn till rikets säkerhet omfattas 
av sekretess (hemliga uppgifter) har staten, kommunerna och landstingen ansvaret för att 
det finns ett fullgott säkerhetsskydd hos leverantören.  

För att tillgodose kravet på säkerhetsskydd när sådan verksamhet utförs på uppdrag av en 
myndighet, ska den uppdragsgivande myndigheten träffa ett skriftligt avtal – 
säkerhetsskyddsavtal – med ramavtalsleverantören om det säkerhetsskydd som behövs i 
det enskilda fallet. Säkerhetsskyddsavtal görs i tre nivåer beroende på var verksamheten 
ska bedrivas: 

• Nivå 1: Företaget hanterar och/eller förvarar hemliga uppgifter utanför 
myndighetens lokaler. 

• Nivå 2: Företaget hanterar och förvarar hemliga uppgifter i myndighetens lokaler 
eller i lokaler eller områden som anvisats av myndigheten. 

• Nivå 3: Företaget kan komma att få ta del av hemliga uppgifter i myndighetens 
lokaler eller i lokaler eller områden som anvisats av myndigheten. 

I förstudien har det framkommit att det föreligger intresse hos vissa myndigheterna att 
kunna teckna ett säkerhetsskyddsavtal då vissa rekryteringsuppdrag innebär att hemliga 
uppgifter behöver hanteras. Det bör därför finnas möjlighet att teckna 
säkerhetsskyddsavtal i de allmänna villkoren för de myndigheter som anser sig ha ett 
sådant behov.  
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8 Dataskyddsförordningen 

Leverantörerna tillfrågades i samband med leverantörsmötena om de ser sig som 
personuppgiftsansvariga för de tjänster som de tillhandahåller eller personuppgiftsbiträde 
eller en kombination av dessa. Huruvida kund eller leverantör blir personuppgiftsansvarigt 
beror enligt leverantörerna i mångt och mycket på hur uppdraget utförs. Om uppdraget 
utförs helt enligt leverantörens rekryteringsprocess och i leverantörens system är 
leverantören personuppgiftsansvarig och inget biträdesavtal krävs. Om däremot uppdraget 
genomförs enligt kundens rekryteringsprocess och i kundens system är kunden 
personuppgiftsansvarig och leverantören är då personuppgiftsbiträde och ett 
personuppgiftsbiträdesavtal krävs. En av leverantörerna uppgav att bolaget alltid är 
personuppgiftsansvarigt för deras rekryteringsprocesser och att kunden i sin tur är 
personuppgiftsansvarig för sin behandling av de personuppgifter som överförs under 
rekryteringsprocessen, t.ex. genom en levererad kandidatprofil.   

Vidare framhöll en av leverantörerna att vad gäller situationen då leverantören ställer en 
rekryteringskonsult till kundens förfogande som bemannar ett uppdrag ute hos kunden och 
inom ramen för det uppdraget behandlar personuppgifter hos kunden, är kunden 
personuppgiftsansvarig för behandlingen och inget biträdesförhållande finns. 
Rekryteringskonsulten använder då kundens IT-miljö och utrustning och behandlar 
personuppgifter under kundens direkta ansvar. 

Inom ramen för förstudiens rekommendation kommer ramavtalsleverantörerna inte enbart 
behandla personuppgifter såsom personuppgiftsansvariga. Detta innebär att ett 
personuppgiftsbiträdesavtal kommer att behöva tecknas vid anskaffning från ramavtal. 
Detta innebär att personuppgiftsbiträdesavtal samt även kravställning enligt 
dataskyddsförordning ska beaktas i ramavtalsupphandlingen. 
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9 E-handel 

9.1 Om e-handel 
Med elektronisk handel (e-handel) menas ett sätt att skapa en effektiv inköpsprocess med 
IT som stöd. Elektronisk affärskommunikation ersätter den pappersbaserade 
kommunikationen. Avtal, leverantörer, priser m.m. blir lättillgängliga för de som ska 
beställa varor och tjänster, därför att avrop/beställningar och fakturahanteringen kan ske 
elektroniskt. E-handel enligt denna definition förutsätter att köparen hanterar sin 
elektroniska affärskommunikation via sitt e-handelssystem. Att en enskild handläggare 
inom köparens organisation gör inköp i en leverantörs webbshop via ett individuellt 
inloggningskonto betraktas inte som e-handel.   

9.2 Krav på e-handel 
Målsättningen är att de leverantörer som tecknar statliga ramavtal med Kammarkollegoet 
ska medverka till att avropande myndigheter kan tillämpa e-handel och därmed leva upp 
till strategi, förordning och lagstiftning. 

Kammarkollegiet ställer krav på e-handel i alla upphandlingar. Förutsättningarna för att 
tillämpa e-handel varierar dock mycket mellan olika ramavtalsområden och branscher. I 
förstudiearbetet utreds därför förutsättningarna för e-handel för det aktuella 
ramavtalsområdet. Kammarkollegiet följer SFTI:s rekommendationer om hur man 
kravställer på e-handel vid upphandling av varor och tjänster.  

Krav på e-handel kan ställas på olika sätt beroende på hur avgörande e-handeln är för det 
aktuella ramavtalsområdet. Krav kan ställas som obligatoriska krav eller 
tilldelningskriterier i upphandlingsunderlaget. Det går också att lägga e-handelskraven 
som särskilda kontraktsvillkor eller i ett ramavtals kravkatalog.  

Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-
faktura. Kammarkollegiet ställer alltid krav på e-faktura.    

9.3 E-handelskrav för rekryteringstjänster 
För ramavtalsområden såsom rekryteringstjänster där e-handel är mindre förekommande 
skulle det kunna vara aktuellt att ställa krav på ”förenklad e-handel” som innebär att 
beställningar skickas som vanliga e-postmeddelanden från kundens e-handelssystem eller 
att myndigheter kan tillhandahålla en leverantörsportal för sina leverantörer. Med 
leverantörsportal menas en webbaserad portal som är ansluten till en avropande 
organisations e-handelssystem och till vilken leverantörer kan logga in för att ta emot order 
samt skicka ordererkännanden och fakturor. Exakt hur krav gällande e-handel bör 
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utformas får utredas vidare i det fallet att det blir aktuellt att genomföra en upphandling 
på området.  
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10 Slutsatser 

Enligt förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning ska det finnas ramavtal som 
effektiviserar upphandlingar av varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i 
stor omfattning eller till stora värden.  

I detta fall har Kammarkollegiet att ta ställning till om ett eller flera av ovan nämnda 
kriterier (”ofta”, ”i stor omfattning” och ”till stora värden”) kan sägas vara uppfyllda och att 
det därmed ska upphandlas ett statligt ramavtal för rekryteringstjänster. 

Med varor och tjänster som upphandlas ”ofta” avses sådana varor och tjänster som 
myndigheter upphandlar löpande eller annars flera gånger årligen, dvs. återkommande vid 
flera tillfällen. För många myndigheter gäller detta bland annat flygresor, taxiresor och 
hotellvistelser. Rekryteringstjänster kan förmodligen inte sägas tillhöra den typen av 
tjänster som myndigheter handlar ofta. Däremot är det rimligt att tro att det är en tjänst 
som myndigheter är i behov av relativt frekvent då myndigheter kontinuerligt behöver 
rekrytera personal.   

I kriteriet ”i stor omfattning” innefattas varor och tjänster som myndigheter upphandlar 
stora mängder av, det vill säga i stort antal. Ett exempel är kontorspapper och liknande 
förbrukningsartiklar. Rekryteringstjänster kan inte anses vara en sådan tjänst som 
upphandlas i stort omfattning. 

Om det tredje och sista kriteriet ”till stora värden” ska vara uppfyllt krävs att 
upphandlingen ifråga ska ha en beräknad omsättning på minst 30 miljoner kronor per år. 
Hur mycket ett ramavtal för rekryteringstjänster skulle kunna omsätta är svårt att säga. 
Men det går, efter att ha studerat resultatet från den myndighetsenkät som genomfördes 
under förstudien, att slå fast att rekryteringstjänster är en mycket efterfrågad tjänst bland 
statliga myndigheter. Enkäten visade att över 100 myndigheter köper rekryteringstjänster 
idag och att ca 80 % av dessa myndigheter menar att deras framtida behov kommer att öka 
eller vara oförändrat. Detta tillsammans med det faktum att det är en relativt kostsam 
tjänst gör att det finns goda skäl att tro att ett ramavtal för rekryteringstjänster skulle 
kunna omsätta relativt stora belopp. Det är dock rimligt att anta att omsättningen till en 
början skulle kunna bli ganska låg då flertalet myndigheter troligtvis kommer att ha avtal 
för rekryteringstjänster som måste löpa ut innan avrop kan ske från ett statligt ramavtal. 

För att det ska vara meningsfullt att upphandla ett samordnat ramavtal för hela 
statsförvaltningen krävs att det finns ett tillräckligt stort gemensamt intresse bland 
avropsberättigade myndigheter. Det räcker alltså inte att ett fåtal myndigheter har ett 
visst önskemål utan det måste finnas ett mer utbrett behov av varan eller tjänsten. Av 
resultatet av myndighetsenkäten framgår det att ca 90 myndigheter sagt sig vara 
intresserade av att använda ett statligt ramavtal för rekryteringstjänster om ett sådant 
upphandlas. Det finns således ett mycket stort intresse av ett ramavtal bland de 
avropsberättigade myndigheterna. 
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Det som möjligtvis skulle tala emot att upphandla ett ramavtal för rekryteringstjänster är 
att det finns en viss tveksamhet från vissa leverantörer. En aspekt som lyfts fram som ett 
potentiellt problem är att leverantörerna skulle behöva binda upp sig för priser under en 
lång period. Detta anses särskilt problematiskt om det skulle röra sig om ett rangordnat 
ramavtal där alla villkor (inklusive pris) ska vara fastställda.  

En annan aspekt som lyfts fram från leverantörshåll är att myndigheternas behov ser 
mycket olika ut och att detta skulle göra det olämpligt att upphandla ett statligt ramavtal. 
Projektgruppens bedömning är emellertid att tillräckligt många myndigheters verksamhet 
och behov är så pass likartade att det skulle kunna motivera att en upphandling görs.  

Vid en sammantagen bedömning av det som angivits ovan finner projektgruppen att det 
finns goda skäl till att upphandla ett statligt ramavtal för rekryteringstjänster och 
rekommenderar således att Kammarkollegiet bör besluta att en ramavtalsupphandling 
genomförs. 
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11 Källförteckning 

11.1 Möten med myndigheter 
I projektet har ett referensgruppsmöten genomförts med följande myndigheter: 

• Chalmers 
• Energimyndigheten 
• Fortifikationsverket 
• Försvarets materielverk 
• Högskolan i Skövde 
• Högskolan Väst 
• Inspektionen för vård och omsorg 
• Jönköping university 
• Kammarkollegiet 
• Kungliga biblioteket 
• Migrationsverket 
• Patent- och registreringsverket 
• Polisen 
• Sjöfartsverket 
• Skatteverket 
• Specialpedagogiska skolmyndigheten 
• Statens haverikommission 
• Statens institutionsstyrelse 
• Strålsäkerhetsmyndigheten 
• Trafikverket 
• Örebro universitet 

11.2 Möten med leverantörer 
I projektet har möten genomförts med följande leverantörer: 

• Experis 
• Manpower Group 
• Randstad Sweden Group 
• SOURCE 
• Wise IT 
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11.3 Enkätutskick till myndigheter 
Enkät till myndigheter avseende förstudie Rekryteringstjänster. Enkäten skickades ut till 
337 myndigheter, 199 respondenter besvarade enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 
cirka 59 %. 

Enkäten var publicerad under perioden 2018-04-11 – 2018-04-27. 

11.4 Referenslitteratur och andra källor 
• Arbetsgivarverkets skrift Att Anställa 
• Prop. 1973:90 med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m. 
• Prop. 1985/86:116 om meritvärdering i statlig tjänst m.m. 
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12 Bilagor 

Bilaga 1 Myndighetsenkät avseende förstudie Rekryteringstjänster 
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