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•  Ilona Orgmets 
 
 

•  Rekrytering –idag och i morgon 
•  Attrahera 
•  Rekrytera 
•  Relationera 

 
 

•  Tack för idag! 
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Frågor tar vi löpande…                           

Inga frågor är dumma 



Ilona Orgmets 
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•  Familj & vänner  
•  Livets goda 
•  Trädgård & heminredning 
•  Rekrytering 



Dagens fråga 
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Vad krävs för att attrahera, rekrytera och                    
behålla framtidens medarbetare?  



Intelligent rekrytering                                                     
– en absolut förutsättning för organisationers framtid  
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Attrahera:  
•  attrahera rätt kandidater på rätt sätt 
 
Rekrytera:   
•  göra rätt urval på rätt grunder efter 
rätt förutsättningar 
 
Relationera: 
•  skapa, förstå  och underhålla god 
relation med kunder & kandidater 
över tid 



Attrahera 
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•  Kravprofil – vad söker ni? Idag och i morgon 
 

•  Yrken i förändring, trender, statistik,                                            
-hur kommer det att se ut? 

 



Attrahera 

Lagerarbetare
Bartender 
Soldat 
Apotekare 
Bonde 
 

Bombstyrkan 
Journalist 
Städare 
Advokat 
Banktjänsteman 

10 jobb som robotar 
redan klarar ”bättre” 
än människor….  



Hur ändras arbetsmarknaden 
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Hur ser ert behov ut? Idag? I morgon?               
 
Vad gör digitaliseringen med ert 
erbjudande? 



Fortsatt jobb med att attrahera 
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•  Uppsikt om demografin, generationer,  
 
 

•  Sociala medier, nya mötesplatser,  

•  Budskap, tonalitet 

•  Erbjudandet 

•  Employer branding 



Det var bättre enklare förr 
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Kompetens 

Hög 

Låg 

Medel 

Generation 

X Y R… 
Specialisering  
Ingenjörer 
Klubbdirektör 
IT 
Ekonomi 
Juridik 
Medicin 
Logistik 
Industri 
Administration 
Kontor 
HR 
Försäljning 
Marknadsföring 

One-size-do-not-fit-all! 

Kultur 

X 
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•  PWC, har gjort en undersökning    =>                                         
varje felrekrytering kostar 700 000 SEK  

•  Samma rapport säger att det varje år kostar 18 miljarder(!) SEK                                   
bara för småföretag i Sverige  

 

Vilka är kostnaderna? 

•  Synliga kostnader: från annonser till avgångsvederlag 

•  Icke uppenbara kostnader: introduktion (andras tid), 
underprestation, tillsättning av ersättare 

Digital Närvaro 
24 mars 2011 
SWE reklambyrå 

Digital Närvaro 
January 13, 11 
SWE reklambyrå/Charlotte Norden 

Uppfattningar                                blir sanningar… 

..i det digitala ekosystemet 
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Vad tycker kandidaterna om  
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•  Barn kan 25 yrken när de börjar skolan 

•  Barn kan samma 25 yrken när de går ur 
skolan 

•  Potentiella kandidaters okunskap om 
vissa yrkesområden leder till ointresse 
och kompetensbrist (lärare, ingenjörer) 

 
•  Svårt få kvinnor till yrken inom teknologi 



Vad attraherar de redan frälsta 
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•  Vad attraherar specialister,                                                
-stora ”stabila” organisationer eller                     
små start-ups? 

•  Storstad vs landsort? 

•  Vad krävs för att attrahera….. ?    
      - ledarskap 
      - andra sätt att arbeta 
      - feedback, feedback        
 
 



Rekrytera 
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•  Personbedömning, urval, metoder & verktyg 
 

•  Processer, rekryteringsverktyg, online & teknik, 
automatisering, urval 

 
 

•  Forskningen går framåt, Big Data 

•  Metoder som minskar diskriminering 
 

•  Referenser 
 

•  Bakgrundskontroller (ID, verifiera betyg, intyg, 
kreditupplysning, belastningsregistret, media,                        
Google, eget arbetet och externa leverantörer) 

 
 



Konsekvensen av att använda svagare urvals-
metoder för att få rätt kompetens är inte alltid 
tydlig…. 
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Antal personer 

Dåliga rekryteringar Bra rekryteringar 
slump Metod 

Ger värde 0%               
över lön                                
(låg prestation /                

hög resursåtgång) 

Ger värde 40%               
över lön                                
(medelgod prestation /                
medelhög resursåtgång) 

Ger värde > 80%               
över lön                                
(hög prestation /                

låg resursåtgång) 

Prestation 

..för det ger 
resultat över 

tid 
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All forskning visar att  

 
 

• Algoritmer gör person-
bedömning och urval bättre än 
rekryterare  

• Processer, rekryterings-
verktyg, online & teknik, 
automatisering, urval, Big 
Data 

• Vi vet mer om individer nu än 
någonsin förr FB är nu 
världens näst största ”land” 
och världens största databas 
 



Processen  
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•  Processen blir alltmer generisk  

•  … och alltmer specialiserad 

•  En validerad process minskar fel och ökar möjligheter 

•  Lita på modern forskning, inte på urgamla instinkter 



Diskriminering                                                              
–ett mänskligt gissel och en ekonomisk fara 
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• System är viktiga –välja 
kandidater på kompetens 
och potential 
 
• Videointervjuer 
 
• Diskriminering från 78,9% 
till under felmarignalen 



Relationera 
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 RELATIONERA 

•  Hur kommunicera med kunder, 
kandidater & samarbetspartners  
innan, under och efter processen 

 
•  Kandidater = kunder = kandidater 

=> Kundidater 

•  Förädlingsvärde, bollplank 

 



Sociala media 
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      RELATIONERA 
 
 

• Söker ni information om kandidater på sociala 
media….. ?                                                             
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Badenoch	&	Clark	

Hur	får	vi	medarbetare	a5	bli	lojala	
Ser det annorlunda ut? 

•  Feedback, -behövd, omtyckt, kunnig 
•  Empowerment, -få göra sin röst hörd 
•  Utveckling, -jag lär mig  
•  Vad är rimligt? – 2 eller 3 år                                                                                                              

                    … för att komma tillbaka om jag trivts, rekommendationer  

Utveckling	

Feedback	 Empowement	

Vad	är	rimligt	

www.badenochandclark.se 



Relationera 
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Hur rustar vi oss och ökar vår kunskap?  



•  Utveckling sker i dialog med kunder, 
kollegor, samarbetspartner om hur   
lösa framtida utmaningar samt vilka 
dessa utmaningar är 

 

•  Bygg varumärke 
 

•  Avsätt tid för strategiskt arbete och 
tankar för att bli öppna och utvecklas 

 

•  Utveckling i dialog sker ständigt med 
våra leverantörer om hur vi ska bli 
bättre eller ”bara hänga med” 

 

•  Se ständigt över er organisation och    
er omvärlds betingelser 

Samarbeten påverkar våra och andras resultat 



Rekrytera 
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Tack för idag 
och lycka till! 

Ilona 
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Hyperuppkopplad arbetsmarknad 

An overall ageing global working population: 60% of people now live in countries 
with stagnant or shrinking populations.  McKinsey 
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Intelligent rekrytering – en absolut förutsättning för organisationers framtid  
Offentlig sektor med dess variation av olika kompetenser har stora utmaningar när 
det gäller kompetensförsörjning.  
 
Att rekrytera rätt personer har aldrig varit lättare eller svårare än idag. 
Generationsväxlingen i kombination med den digitala revolutionen leder till 
kompetensbrist.  
 
Potentiella kandidaters okunskap om vissa yrkesområden leder till ointresse och 
kompetensbrist.  
 
Men vad attraherar egentligen framtidens talanger och ledare och vad avgör om en 
rekrytering blir bra eller ej? 
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An overall ageing global working population: 60% of people now live in countries with 
stagnant or shrinking populations.  McKinsey 
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