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Alla vinner på rekryteringsprocesser där det finns en gemensam 
målbild och en strukturerad plan för att nå dit – du som rekryterar, 
rekryterande chef, kandidater och företaget i stort. I den här 
checklistan har vi a ett antal punkter som hjälper er att få en 
gemensam syn på rekryteringsprocessen.

När en tjänst ska tillsättas är det många gånger ont om tid och därför 
är det lätt hänt att det slarvas med grundarbetet inför 
rekryteringen. Men är det något som verkligen stjäl tid är det att 
arbeta utifrån felaktiga premisser. Ett väl utfört grundarbete gör 
istället att ni kommer att spara tid, ni kan planera tillsättning bättre, 
ge kandidater mer korrekt information i processen och undvika att 
ge fel förväntingar på rollen. 

Varför är samsyn viktigt?

Hur kan checklistan användas?

Checklistan är en sammanställning av punkter som vi har identifierat 
som viktiga att gå igenom för att få en så bra helhet som möjligt. Du 
vill säkert lägga till eller dra bort något. Se listan som en grund för 
att skapa din egna lista anpassad för ditt företag och hur du helst vill 
arbeta. 

Vi rekommenderar att du går igenom checklistan varje gång du 
rekryterar tillsammans med en chef för första gången. Är det en chef 
som rekryterat många gånger förut är listan perfekt för att se till så 
ni verkligen fått med allt och om det är en mindre rutinerad chef kan 
checklistan fungera utmärkt som underlag för dig att berätta mer om 
hur en rekrytering går till. 

Vissa punkter som rör er kommunikation behöver ni kanske bara 
avhandla en första gång medan andra punkter kan behöva diskuteras 
för varje ny roll ni ska tillsätta.

Vi hoppas att du kommer att få mycket användning av listan!

Så använder du checklistan
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Kravlista vs önskemål

• Finns det en inofficiell rangordning på kravlistan, där något är viktigare 
än annat?  Finns det en inofficiell rangordning på meriterande punkter? 

• Finns det några punkter som ska uppfyllas till 100% medan andra kan 
vara mer flexibla?  

• Vad finns det för svängrum inom rollen?   

• Var gör vi avvägningen mellan att skapa intresse för rollen utan att ge fel 
förväntingar?  

• Finns det möjlighet till en ledarskapsroll längre fram och ska det i så fall 
kommuniceras?   

• Vilka andra utvecklingsmöjligheter finns det för kandidaten inom  
företaget?

Vilket utrymme finns för att förhandla med kandidaten på 
punkter som: 

• Lön  

• Startdatum 

• Övriga förmåner så som pension, aktieinnehav, friskvård, bil med mera. 

• Vilka steg ska rekryteringsprocessen innehålla och i vilken ordning ska de 
komma?  

Vanliga steg i rekryteringsprocessen:  

• Ansökan 
• Enskilda intervjuer eller gruppintervju 
• Intervjutillfällen med olika deltagare, så som rekryterare, chefer,  

medlemmar i teamet
• Testning 
• Arbetsprov 
• Referenser 
• Träffa VD 
• Kontraktskrivning 
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• Vem är ansvarig för/utför vilket steg?  

• Vilka mallar ska finnas i varje steg och hur ska dokumentation samlas in? 
(Ska till exempel mallar för kompetensbaserad rekrytering eller endast 
intervjuguider användas?)  

• Hur ska information dokumenteras?  Räcker det med  
anteckningar? Hur och var ska det sparas?  

• Hur många intervjuer ska genomföras? 

• Vilken typ av intervjuer ska genomföras 
 

• Vad har ni för tidsplan?  

• Vem ansvarar för återkopplingen i varje steg och hur sker den? Vem 
kommunicerar bra besked/dåliga besked och på vilket sätt görs det?   
 

• Vilka ska vara med i processen internt i varje steg och varför, vad har 
de för behörigheter/mandat. Vad ser de och vad får de göra? Vilka 
dokumentationskrav finns på dem?

Dokumentera i varje 
steg, (använder ni ett 
rekryteringssystem, 
dokumentera direkt 
i det) och spara 
som mall för senare 
rekryteringar. Se till 
att informera alla 
vad som gäller kring 
dokumentation. 

Vad har rekryterare för mandat att själv, utan att stämma av med 
rekryterande chef, ändra om i processen när det kommer till: 

• Tidsplan  

• Ordningsföljd på delar i processen  

• Vilka som ska vara delaktiga i rekryteringsprocessen  

• Tacka nej till kandidater utan att stämma av med berörd chef? 

• Ta en kandidat vidare i processen utan att stämma av med berörd chef? 

• Boka in kandidater på intervju med berörd chef utan att först  diskutera 
deras profil? 

• Ta kandidaten vidare till nästa steg utan att stämma av med  
rekryterande chef?
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• Vilka tider och dagar passar bäst för intervjuer och  
avstämningar?  

• Ska ni ha regelbundna avstämningar på bestämda tider eller höra av er 
till varandra direkt?  

• Hur kommunicerar ni enklast? Sms, epost, telefon, direkt på er 
arbetsplats?  

• Hur ska kandidater presenteras och i vilken omfattning?

Kommunikation mellan 
rekryterande chef och rekryterare

Information från kandidaten
Vad förväntar vi oss för information från kandidaten när det gäller  
exempelvis:  

• Specifika krav på personligt brev 
• Betyg 
• Registerutdrag 
• Olika certifieringar och intyg 
• Referenser  

• Vilka dokument är obligatoriska och vilka är önskvärda?  

• Vilka dokument ska den rekryterande chefen se och vilka räcker det att 
rekryterare hanterar?  

• I vilka steg dokumenten skickas in från kandidaten?

Mål och förväntningar 
• Hur många kandidater ska ni träffa? Finns det ett högsta eller lägsta 

antal?  

• Vilken tid för startdatum är ett måste och vad är inom ramen för 
önskvärt?  

• Hur lång tid ska processen pågå?  

• Vad är rätt avvägning mellan snabb tillsättning och rätt person?  

• Vad är rätt avvägning mellan potential och erfarenhet?
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ReachMee erbjuder en marknadsledande lösning för att hitta, rekrytera och anställa talanger 
och används dagligen av smarta organisationer som vill rekrytera effektivare och öka 
chanserna att hitta rätt person till rätt plats. Våra över 500 kunder återfinns inom både privat- 
och offentlig sektor och lösningen används av stora såväl som mindre företag.

Bättre rekryteringar
Förhoppningsvis kan den här checklistan hjälpa er att effektivisera kommunikationen i era 
rekryteringar. Vill du bli ännu bättre på att nå ut till kandidater via er karriärssida eller få tips 
på hur du kan optimera annonser för att hitta de rätta kandidaterna rekommenderar vi dessa 
två guider! 

Din guide för att skapa den ultimata platsannonsen >>

Den ultimata guiden till att skapa karriärssidor >>
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Kontakta oss
Vill du veta mer om vårt 
rekryteringssystem? Kontakta oss 
gärna här eller slå oss en signal så 
berättar vi mer!

  08-410 366 00

  sales@reachmee.com

  www.reachmee.com

              ReachMee har varit med oss länge nu 
och det mest värdefulla för oss har varit det nära 
samarbete som vi har haft med ReachMee. Vi har 
alltid fått hjälp med uppdateringar och förändringar, 
det har helt klart varit en mycket viktig pusselbit för 
en lång och lyckosam relation.

“
“-Martin Berg, HR Business Partner

SWECO

http://content.reachmee.com/guide-for-att-skapa-den-ultimata-platsannonsen
http://content.reachmee.com/guide-for-att-skapa-den-perfekta-karriarsidan
http://www.reachmee.com
http://www.reachmee.com/kontakt/
http://www.reachmee.com/kontakt/

