
 
Insikt för dagens rekryterare i vad talanger vill 
ha i Sverige, Norge, Danmark och Finland 



Inledning 
 
 
Den typiska karriären är mer dynamisk än någonsin. Idag vårdar talanger relationer 
och håller sig informerade och öppna för nya möjligheter under hela deras karriärer.  
 
I den här rapporten analyserar vi varje skede i jobbsökarprocessen som en talang går 
igenom.  Informationen kan du sedan använda som en planritning för att framgångsrikt 
locka, engagera och rekrytera talanger i en modern och dynamisk talangpool.  



Om rapporten 
 
 
Detta är vår andra årliga rapport om rekryteringstrender och den har helt gjorts om för att utforska 
hur talanger tar sig an jobbsökningsprocessen från start till anställning. 
 
Vi har granskat över 20 000 yrkespersoner i 29 länder, däribland 1 750 yrkespersoner i Norden, för 
att få bättre förståelse för deras inställning och beteende i varje skede i jobbsökningsprocessen. 
 
Vet du vad talanger vill ha? Fortsätt läsa för att ta reda på det. 
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75 
% 

25 
% 
fler 
profil
besö
k 

 
Sammanfattning 

 
De flesta använder onlinekanaler	  
när de söker nya möjligheter 

 
75 % av arbetskraften 
består av passiva talanger 

 
Möjligheter att utvecklas har störst 
betydelse när man fattar beslut om nytt jobb 

 
Tre viktiga saker du bör veta när du vill locka och rekrytera duktiga talanger i Norden 

 
Hur vill du beskriva din 
nuvarande jobbstatus? 

 
Vilka kanaler brukar du använda för 
att söka efter nya jobbmöjligheter?  

 
Vilka är de 3 främsta faktorerna som kan 
locka dig till att tacka ja till ett nytt jobb? 

Online job
boards

Social
professional

networks

Word of 
mouth

68%
57% 54%

Better
professional
development

More
challenging
work

Better
compensation
package

37% 36% 33%

Passiv 
Aktiv 

Webb  
Jobbsajter 

Sociala 
yrkesnätverk 

Ryktesvägen Ersättning Yrkesutveckling Utmanande arbete 
Passive Active

75%

25%



Rekryteringsfältet 2015 
 



Passiva talanger är vanligare i Norden 
än i resten av världen 
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Här är yrkespersoner mindre benägna att söka nya jobbmöjligheter än yrkespersoner i andra delar av världen.  

Hur vill du beskriva din nuvarande jobbstatus? 

 
 

Norden 

 
 

Globalt 
Passiva kandidater kan:!
!
ü  känna sig för inom det personliga nätverket!
ü  vara villiga att prata med en rekryterare!
ü  vara helt nöjda: vill inte byta jobb.!

Aktiva kandidater kan:!
!
ü  söka aktivt!
ü  söka planlöst ett par gånger i veckan	  

Passive Active

70%

30%

Passiva 
Aktiva 

Passiva 
Aktiva 

Passive Active

75%

25%
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Passiva talanger i världen 
 
 
Den här kartan är till dig som rekryterar i flera länder. Ju mer passiv en talangpool är, desto mer måste du försöka 
fånga talangers uppmärksamhet med talent branding och nya möjligheter. 

69%

72%

72%

77%

64%

78%
80%

55%49%

61%

52%

81%
66%

76%

69%

75%

75%

74%

81%

82%

75%

78%

69%

72%

66%

65%

49-59% 60-69% 70-79% 80-89%

49–59 %  

70–79 % 
60–69 %  

80–89 % 

 

Passiva 
talanger i 
procent 



Dissatisfied Neither satisfied 
nor dissatisfied

11% 12%

76%

Satisfied Dissatisfied Neither satisfied 
nor dissatisfied

30%
20%

48%

Satisfied
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Aktiva talanger behöver inte vara missnöjda talanger 
 
 
I takt med att den globala ekonomin förbättras vill fler yrkespersoner utforska 
möjligheten att skaffa nytt jobb, oavsett hur nöjda de är med sina nuvarande jobb.  

 
 

Passiva talangers jobbnöjdhet 

 
 

Vilka av följande är de 5 främsta faktorerna som kan locka dig till att tacka ja till ett nytt jobb? 

 
 

Aktiva talangers jobbnöjdhet 

Missnöjda Varken nöjda 
eller missnöjda 

Nöjda Missnöjda Varken nöjda 
eller missnöjda 

Nöjda 



Talangbeteende 
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Yrkespersoner över hela världen arbetar 
på att förbättra sitt personliga varumärke 
 
 
Både aktiva och passiva talanger lägger tid på aktiviteter som styrker deras 
personliga varumärke och förbättrar deras karriärmöjligheter.  

tips 

 
 
Vilka av följande aktiviteter har du deltagit i under den senaste månaden? 

De vanligaste aktiviteterna för yrkesutveckling den senaste månaden 

Kollar upp jobbmöjligheter 

Uppdaterar cv 

Nätverkar i yrkessyften 

Uppdaterar sin profil på LinkedIn 

Kollar upp utvecklingsmöjligheter (t.ex. nya kompetenser)  

39 % 

39 % 

38 % 

35 % 

33 % 
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De mest populära kanalerna för jobbsökning 

 
 
 Vilka kanaler brukar du använda för att söka efter nya jobbmöjligheter? 

tips  
Många yrkespersoner förlitar sig på att 
vänner och kollegor ska erbjuda nya 
möjligheter. Har du koll på vad andra säger 
om ert företag som arbetsplats? 
 
Gör era anställda till lojala förespråkare för 
att stärka era rekryteringsmöjligheter.  

Jobbsajter 

Sociala yrkesnätverk 

Ryktesvägen 

Företagssajter 

Webbannonsering 

Tidningar 

Yrkesgrupper 

Talanger i Norden söker nytt jobb på webben 
 
 
Talanger i Norden söker nya jobbmöjligheter på jobbsajter och på sociala yrkesnätverk, såsom LinkedIn. 

Online job boards

Social professional networks

Word of mouth

Company websites

Online advertising

Print publications

Professional groups & associations

68%

57%

54%

42%

29%

28%

22%



Första samtalet 
 



 
Tveka inte 
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Talangers intresse av att kontaktas av en rekryterare eller headhunter 
 
 

 
 
Hur intresserad är du av att tala med interna rekryterare eller headhunters från bemanningsföretag om nya jobbmöjligheter? 

Intresserade (väldigt mycket, mycket eller sådär) 

Ointresserade (inte särskilt eller inte alls) 

av talangerna i världen är intresserade av att kontaktas 
av en rekryterare på ett företag eller bemanningsföretag  78 % 

 
Nästa gång du tvekar att kontakta en talang kan du komma ihåg att yrkespersoner i Norden brukar 
vara intresserade att nya jobbmöjligheter.  

82% 18%
Top 3 (Extremely, very, somewhat) Bottom 2 (Not too, not at all)



Rekryteringstrender 2015  15 

Första kontakten: Detta vill talanger veta 
 
När du kontaktar en yrkesperson om en jobbmöjlighet är det viktigt att du 
förklarar jobbets ansvarsområden och varför personen passar i yrkesrollen. 

 
Detta vill talanger i världen veta först 

Använder du InMail? De flesta läser 
sina InMail medan de är på väg 
någonstans, så du fångar deras 
intresse genom att bara inkludera 
relevant information i ditt första InMail.  
 
Genom att veta vad som är relevant 
(och inte) fångar du talangens 
uppmärksamhet och får bättre 
öppningsfrekvens för InMail.  
 

Oavse&	  hur	  intresserad	  du	  är,	  vilken	  informa6on	  bör	  ingå	  i	  e&	  meddelande	  6ll	  dig	  från	  e&	  företags	  rekryterare,	  
en	  headhunter	  eller	  e&	  bemanningsföretag?	  

Ansvarsområden 

Skäl till personlig kontakt 

Uppskattad lönenivå 

Yrkesnivå 

Företagskultur 

Företagets målsättning 

The role's 
responsibilities

Why they 
contacted you 

specifically

Projected 
salary range 

of the role

The company's 
culture and values The role's 

seniority level The company's 
mission

The role's 
impact

The company's 
success

Mention of 
mutual 

connections

69%

52%

64%

45%

33%
33%

33%
25%

10%

33 % 

33 % 

45 % 

69 % 

64 % 

52 % 

tips 



3 viktiga tips för InMail från LinkedIn 

 
Kontakta följare 
först 

 
Det är 81 % mer sannolikt att 
följare på din karriärsida på 
LinkedIn svarar på dina InMail 
än icke-följare. 
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Kontakta inte talanger 
på helgen 

 
Det är 16 % mindre sannolikt att 
få svar på InMail som skickas 
på lördagar än på de som 
skickas under arbetsveckan. 

 
Ju närmare helgen, desto 
mindre chans att få svar 

 
Det är 12 % mer sannolikt att få 
svar på InMail som skickas på 
torsdagar mellan kl. 9.00 och 
10.00 än på de som skickas på 
fredagar samma tid. 

1 2 3 



Intervjun 



Intervjun är ett avgörande 
moment i jobbsökarprocessen  
 
 
Oavsett hur väl du har marknadsfört ett jobb, så är nästan alla kandidater 
fortfarande obeslutsamma när de kommer till intervjun. 
 
En väl genomförd intervju kan värva en topptalang, medan motsatsen kan 
förstöra ditt rekryteringsarbete. 
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av talanger i världen hävdar att 
om intervjun upplevs som 
negativ kan deras åsikt om en 
yrkesroll eller ett företag som de 
tidigare tyckt om ändras. 

83 % 
 
av talanger i världen menar att 
om intervjun upplevs som positiv 
så kan deras åsikt om en yrkesroll 
eller ett företag som de tidigare 
tvivlat på ändras. 

87 % 
 
av talanger i världen hävdar att 
den viktigaste intervjun sker 
med den blivande chefen.  

53 % 

tips 



Top 2 (Extremely,very,) Somewhat important Bottom 2  (Not too / not at all)

77% 20% 4%

 
Upplevelsen av intervjun spelar stor roll när 
talangen väljer att ta ett nytt jobb eller inte 
 
 
Talangers budskap är klart och tydligt: Upplevelsen av intervjun har stor inverkan på beslutet om 
att bli en del av företaget eller fortsätta jobbsökandet. 
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tips 

tips 

 
 

Hur viktig är själva intervjun för att du ska tacka ja till ett jobb? 

 
 
Vikten av intervjun i talangens beslut 
 

Om du förlorar kandidater efter intervjufasen så kan det vara en goda idé att samla teamet, rekryteringsledare och HR-partner för 
att fundera över hur ni kan samarbeta för att skapa en positiv och minnesvärd upplevelse för varje kandidat som intervjuas.  

Väldig viktig eller viktig 
Viktig till viss del 
Oviktig 
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Slaget om talangerna har börjat. För att utmärka er som organisation och locka 
bra talanger måste ni ge talanger den upplevelse de söker under intervjun. 
 
 
Dessa personer vill talanger träffa på intervjun 

 
 
Vilken person är viktigast för ditt intryck av jobbintervjun? 

 
 

Vilka av följande faktorer är viktigast för ditt intryck av intervjun, utöver de personer du träffar? 

Blivande chefen 

 Närmsta kollegor 

Högt uppsatta chefer 

Rekryterare 

Vet ej 

Få svar på frågor om företaget 

Positivt intryck av företaget 

Samtal med teamets ledare 

Uppfattning om företagskulturen 

Uppföljning efter intervjun 

Detta är viktigt för talanger i Norden under 
intervjufasen 

Prospective Manager

A prospective team member

An Executive

Don’t Know

57%

16%

12%

6%

5%Recruiter

Getting all your questions about the business
and product answered

Post interview follow-up

Having a conversation with the leadership team

Experience on site

Experiencing first-hand the company's culture

44%

42%

42%

41%

41%

 
 

Detta spelar roll på intervjun 



Följ upp efter intervjun 
 
 
Gå inte under jord när intervjun är över. Kandidater vill höra från dig efter 
intervjun och veta hur det går med deras ansökan.  
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Goda nyheter har bäst inverkan om de 
levereras personligen. Genom att 
erbjuda ett jobb via telefon får du 
kandidater att känna sig betydelsefulla.  

 
 
Vid följande tillfällen vill talanger ha uppföljning 

 
 
När vill du höra av rekryteraren eller headhuntern efter jobbintervjun? 

av talangerna vill höra goda 
nyheter via telefon 77 % 
av talangerna vill få dåliga 
nyheter via e-post 65 % 

tips 

Vill bli kontaktade när det sker en förändring 

Vill bli kontaktade enbart vid ett erbjudande 

Vill bli kontaktade regelbundet, även om det 
inte finns några nyheter 

Vill bli kontaktade enbart för ett avslag 

Getting all your 
questions about 
the business and 
product answered Post interview 

follow-up
Having a 

conversation 
with the 

leadership team

Experiencing 
first-hand the 
company's 

culture

Experience 
on site

Clear logistics 
(time, location) 

provided in 
advance

Sitting in on 
real meetings 

with your 
potential 
new team

Experiencing 
an office tour Personal touches 

(cards etc.) to 
show they 

value you and 
your time

49%
46%

47%
41%

35%
33%

26%
23%

20%

59 % 

 
 

42 % 

36 % 

36 % 



Överträffa talangernas förväntningar 
 
 
Organisationer som lyckas förvärva topptalanger är de som kan överraska 
och glädja kandidaterna under jobbsökningsprocessen. 
 
Genom att ge en talang feedback på intervjun visar du att du bryr dig om 
personens framgång, oavsett om hen börjar arbeta på företag. 
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av talanger i världen vill ha 
feedback på jobbintervjun 

94 % 
 
av talanger i världen har tidigare fått 
feedback på en jobbintervju 

41 % 

Var uppmärksam på fler möjligheter att ge talanger en positiv bild av din 
organisation. Personer som du inte anställer har precis lika mycket inflytande 
över ditt företags rykte och talent branding som de som du anställer.  

tips 



Det slutgiltiga beslutet 
 



Konvertera fler kandidater till anställda 
 
 
När en kandidat överväger ett jobberbjudande är det några faktorer som spelar större roll än 
andra. Öka antalet accepterade erbjudanden genom att känna till vilka. 
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av talangerna hävdar att om 
de blir kontaktade av den 
blivande chefen kan detta 
påskynda ett positivt besked 

av talangerna hävdar att om 
de blir kontaktade av 
rekryteraren kan det 
påskynda ett positivt besked 

94 % 

89 % 

 
 
Talanger i Norden värdesätter följande faktorer när de överväger ett erbjudande 

 
 
Vilka av följande är de 3 främsta faktorerna som kan locka dig till att tacka ja till ett nytt jobb? 

Yrkesutveckling 

Ersättning 

Mer utmanande arbete 

Bättre arbetsplats (företagskultur) 

Utvecklingsmöjligheter 

Bättre livsbalans 

Passar mina kompetenser bättre 

En mer inflytelserik position 

Ökad jobbsäkerhet 

Bättre läge 

Better professional development

Better compensation package

More challenging work

More opportunities for advancement

Better place to work

Better work / life balance

Better fit for my skill set

A more influential role within the company

Better office location (e.g., commute, city)

Increased job security

37%
36%

33%

27%

25%

23%

21%
20%

14%

10%



60%

49%
40%

30%

12%

Decision based 
on how I value 

the role

A set percentage 
change from 

my previous role

Talking with 
professional 
colleagues

Online 
research

Government 
statistics

Rekryteringstrender 2015  25 

Förhandla lön:  
Talanger litar på sin instinkt 
 
 
De flesta yrkespersoner litar på sitt eget omdöme beträffande lämplig lön 

 
 
Vilka riktlinjer använder du för att fastställa lämplig lön? 

Sätt upp realistiska mål och svara 
ärligt på frågor om ansvarsområden 
och arbetsbelastning, så att 
kandidaten kan föreslå en lönenivå 
som känns rättvis. 
 
Syftet med löneförhandlingen är att 
erbjuda ett rättvist pris, vara öppen 
för nya idéer och få kandidaten att 
känna sig uppskattad. 

tips 

 
 
Talanger använder följande riktlinjer vid lönesättning 

Talangens uppfattning om ansvar och förväntningar 

Fast procentsats utifrån senaste tjänst 

Samtal med kollegor 

Officiell statistik 

Webbresearch 

60 % 

49 % 

40 % 

12 % 

30 % 
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” 

” 

Vad upplever talanger som mest frustrerande under 
jobbsökningsprocessen? 

Att rekrytera är som att gifta sig med någon som du bara träffat ett par gånger. Jag skulle 
vilja ha arbetsintervjuer över flera dagar och med praktiska moment för att kunna avgöra 
om det är en bra matchning.  

Tomma löften, rekrytering baserad på modeord och samtal efter kl. 18.00. 

Det är tråkigt att inte få feedback efter en intervju. Hur ska jag då kunna bli bättre?  

För mycket hemlighetsmakeri. Mer uppriktighet kan spara båda parter mycket tid.  

Det är frustrerande att inte känna sig hörd. Jag skulle vilja att rekryterare förstod min unika 
kompetens och vad jag vill ha ut av min nya yrkesroll innan de erbjuder mig ett jobb. 

Det tar så lång tid! Jag skulle verkligen uppskatta om ansökningsprocessen snabbades på.  



Sammanfattning 
 
Vi hoppas att den här rapporten har givit dig nya insikter om vad talanger vill ha under 
jobbsökningsprocessen. Förhoppningsvis har du även fått nya idéer att arbeta in i er 
rekryteringsstrategi. 
 
Här är några tips på hur ni kan använda den här informationen redan idag: 
  

1.  Investera i de kanaler som talanger använder när de söker jobb (sidan 12) 
2.  Ta med den mest relevanta informationen i det första meddelandet till kandidater (sidan 15) 
3.  Samarbeta med rekryteringsansvariga och chefer för att skapa en bra intervjuupplevelse (sidan 20) 
4.  Kontakta kandidater regelbundet efter intervjun (sidan 21) 
5.  Fokusera på de faktorer som har störst betydelse för talangen när hen överväger ett jobberbjudande (sidan 24) 
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Det enklaste sättet att ta reda på vad talanger vill är att fråga dem. Vi är övertygade om att det 
skapar starkare relationer till kandidaterna och slutligen bättre och gladare anställda. 



Metodik 
 
 
LinkedIns undersökning om rekryteringstrender utfördes i februari och mars 2015.  
 
De som deltagit i undersökningen frågades om sin inställning till och sina åsikter om olika 
aspekter av jobbsökningsprocessen.  
 
LinkedIn samlade in svar från 20 931 medlemmar från hela världen som har någon form av 
anställning. Den övergripande teoretiska felmarginalen för undersökningen är +/- 0,68 % med ett 
konfidensintervall på 95 %. Felmarginalen är högre i undergrupper. 
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Kanada: 717 Tyskland: 739 
Kina: 949 

Brasilien: 663 

USA: 909 

Mexiko: 708 

Belgien: 618 

Norden: 1 749 

Storbritannien: 738 

Nederländerna: 678 

Frankrike: 679 

Spanien: 665 
Italien: 691 

Saudiarabien: 760 

Sydafrika: 766 

Turkiet: 711 

Förenade Arabemiraten: 593 

Indien: 906 

Australien: 726 

Nya Zeeland: 667 

Chile: 546 

Malaysia:  631 

Singapore: 542 Indonesien: 771 

Hongkong: 290 

Japan: 675 

Ryssland: 745  

Taiwan: 366 



Om LinkedIn Talent Solutions 
 
 
LinkedIn Talent Solutions erbjuder ett brett utbud av rekryteringslösningar som hjälper 
organisationer av alla storlekar att hitta, engagera och locka de bästa talangerna.  
 
LinkedIn grundades 2003 med syftet att koppla samman yrkespersoner från hela världen för att 
främja deras produktivitet och framgång. LinkedIn är världens största yrkesnätverk, med fler än 
300 miljoner medlemmar runtom i världen, inklusive chefer från alla Fortune 500-företag. 

Prenumerera på vår blogg 
Talent.linkedin.com/blog 
 
Besök oss på SlideShare 
www.slideshare.net/LinkedInNordic 
 
Följ oss på Twitter 
@LinkedInSverige 

Se våra filmer på YouTube 
youtube.com/user/LITalentSolutions 
 
Mer statistik 
talent.linkedin.com 
 
Skapa kontakt med oss på LinkedIn! 
https://www.linkedin.com/company/linkedin-talent-solutions 
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Om författarna 

 
Sam Gager 
Forskningskonsult 
LinkedIn Talent Solutions  

 
Sam är en erfaren medlem i 
LinkedIns forskningsteam. Han 
och hans kollegor avslöjar 
viklig insikt utifrån aggregerad 
konfidentiell data på LinkedIn. 

 
Alyssa Sittig 
Marknadsföringsmanager 
LinkedIn Talent Solutions  

 
Alyssa är en av LinkedIns 
marknadsförare som gärna 
använder data från LinkedIn för 
att hjälpa rekryterare att bli mer 
produktiva och framgångsrika. 

 
Ryan Batty 
Marknadsföringschef 
LinkedIn Talent Solutions  

 
Ryan tror på potentialen i 
storytelling för att förmedla goda 
idéer. Han leder ett team med 
marknadsförare som hämtar och 
delar insikter, idéer och 
berättelser som kan användas i 
rekryteringsbranschen. 

Rekryteringstrender 2015  31 

Malin Lundell 
Marknadsföringsmanager Norden 
LinkedIn Talent Solutions  
 
Malin brinner för marknadsföring, 
sociala medier och människor. 
Hon tycker om att skapa 
berättelser utifrån data som kan 
användas både i 
rekryteringsbranschen och av 
ledare i Norden.  


