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Detta är en rapport baserad på nyckeltal från Ants genomförda rekryteringar 2018 och fram till sommaren 2019.
Rapporten bygger på ett urval av 382 rekryteringar som genomförts till företag inom tech-branschen, alla med varierande
förutsättningar, produkter och varumärken. Syftet med rapporten är att visa hur vi med hjälp av nyckeltal kan illustrera
rekryteringsläget inom tech-branschen och hur vi genom mätbarhet kan prognostisera och beräkna relevanta nyckeltal
inom tech-rekrytering. Rapporten riktar sig till alla som vill ta del av och berörs av den, från beställare till intressenter
inom tech-rekrytering.

Rapporten innehåller:
Inledning
Underlag
Sourcingkanaler
Annonseringsstatistik
Nyckeltal
Avslutning

INLEDNING
Vad innehåller rapporten?

Hur arbetar vi?

382 rekryteringar

Data-drivet. Vi arbetar alltid mot nyckeltal i våra
rekryteringsprocesser.
Detta
för
att
skapa
förutsättningar för att kunna göra träffsäkra prognoser,
kvalitetsutveckla
processer
och
skapa
rätt
förväntningar hos våra beställare.

Rapporten innehåller nyckeltal för
rekryteringar

genomförda

under

2018 och fram till sommaren 2019.

I kundens namn. Vi arbetar alltid på plats hos våra
kunder och i deras namn. Detta ger oss bästa möjliga
förutsättningar för att förstå organisationen och dess
behov.

Varför finns vi?
IT & Telekomföretagen spår att år 2022
kommer underskottet av IT-kompetens
uppgå till 70 000 personer. På Ants har vi
lång erfarenhet av att hjälpa företag med
att rekrytera eftertraktad kompetens
antingen inom Sverige eller utanför
Sveriges gränser.

Agilt. Vi arbetar med en agil modell där vi har
veckovisa avstämningar tillsammans med beställare
för att stämma av nuläget, analysera processer och
prognostisera framåt.

Definitioner
Kravprofil - Krav & meriter för en roll. Bestäms med kunden inför ett projekt
Sourcing - Aktivitet för att hitta relevanta kandidater utifrån en kravprofil. Riktade
personliga kontakter via forum där relevanta kandidater befinner sig
Talent Acquisition Consultant - Konsulter som arbetar ute hos våra kunder med
sourcing och koordinering av processer. I vardagligt tal kallat rekryterare
Talent Acquisition Manager - Övergripande ansvariga för rekryteringsprojekt hos våra
kunder. Tar intervjuer på plats hos kunder och arbetar med coachning av Talent
Acquisition Consultants
Sourcingkanaler - Den kanal kandidaten rekryteras igenom; search, annons
eller tips
Svarsfrekvens - Andelen kandidater som svarar på kontakt genom search
Intressefrekvens - Andelen av svarande kandidater som är intresserade
Produktbolag - Bolag som erbjuder en produkt
Konsultbolag - Bolag som erbjuder konsulttjänster
Annons - Under tidsperioden placerar vi annonser på Facebook, Twitter, Linkedin,
Uptrail, Instagram & vår hemsida

UNDERLAG
BOLAGSTYP

ROLLKARAKTÄR
Dataunderlaget rymmer stor variation när det gäller
karaktären för de rekryterade rollerna. Den största
delen utgörs dock av rena utvecklarroller i en mängd
olika programmeringsspråk som Java, C#, JavaScript
och Python. Utöver det ryms också roller som är
teknik- eller kodnära men som inte nödvändigtvis rör
programering så som projektledare, UX-designer eller
drifttekniker.

Produktbolag

18%

Konsultbolag
Rapportens underlag bygger på
313 rekryteringar till produktbolag
och
69
rekryteringar
till
82% konsultbolag.

KÖNSFÖRDELNING

Variationen i rollerna ger möjligheter att se trender
och mönster när det gäller exempelvis prognos för
hur lång tid det tar att rekrytera en viss typ av roll.
Samtidigt bidrar det till en del svårigheter att
sammanställa data kring nyckeltal då vissa olika
roller skiljer sig åt i efterfrågan och utbud på
marknaden och således ger spridning i olika mått.

22%

78% av rekryteringarna
utgjordes av män och 22%
av kvinnor.

78%

SOURCINGKANALER
Search står för två tredjedelar av rekryteringarna i
rapporten. Kompetens inom tech-branschen är i
synnerhet eftertraktat på dagens arbetsmarknad och
kräver därav speciella insatser vid rekrytering.
Searcharbetet utgår ifrån att Talent Acquisition
Consultants på Ants aktivt söker upp och kontaktar
personer med relevant bakgrund för en specifik roll.
Det är en förutsättning för att kunna bedriva
framgångsrika rekryteringsprojekt inom tech-sektorn
idag. Noterbart är dock att i jämförelse med
föregående års rapport (se Ants rekryteringsindex
2017) så ökar andelen tillsättningar via annons med
5 procentenheter, vilket tyder på att annonsering
fortfarande är ett verktyg som är högst relevant men
då ofta i kombination av andra insatser samtidigt.

9%

24%

67%

Search

Annons

Tips

ANNONSERINGSTATISTIK
Under 2018 har ungefär var fjärde
rekrytering tillkommit genom annonsering.
Under sommaren lades strategin kring
annonsering om till att erbjuda våra kunder
riktad annonsering i sociala kanaler som
Facebook, LinkedIn och Instagram. Från Q2
till Q4 ökade antal rekryteringar via annons
med 13 procentenheter, en trend som höll i
sig under Q1 2019. Detta faktum rymmer en
rad förklaringsmodeller men förändringen
av annonseringsstrategin är rimligtvis en
starkt bidragande orsak till att ungefär var
tredje
rekrytering
tillkom
genom
annonsering under perioden Q4 2018 till och
med Q1 2019.

Andel rekryteringar via annonsering
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NYCKELTAL
Definitioner
I följande avsnitt följer presentation av de nyckeltal vi

Antal veckor till tillsättning: - Hur många veckor det
tar från det att sourcingarbetet startar till det att
rekryteringen är klar

kontinuerligt arbetar med i våra rekryteringsprocesser.
Först följer nyckeltal för samtliga 382 rekryteringar

Antal första intervjuer - Hur många kandidater i snitt
som kommer på intervju för varje rekrytering

följt av en presentation av nyckeltal för enbart
utvecklarroller.

Nyckeltalen

är

segmenterade

på

Antal vidare från första intervju - Hur många av de
kandidater som går vidare från första intervjun

bolagstyp då vi tidigare har identifierat en större

Antal erbjudande - Hur många erbjudande som går ut
för en rekrytering

skillnad beroende på vilken bolagstyp som nyckeltalet
anger. Med det sagt så tillhör 82% av genomförda

Antal sourcingtimmar - Antal timmar aktivt
sourcingarbete det i snitt krävs för varje rekrytering

rekryteringarna kategorin produktbolag medan enbart
18% tillhör konsultbolag. Därav läses presentationen

Antal admin-timmar per tillsättning - Tiden som TA
konsulten lägger på administrering av
rekryteringsprocessen för varje rekrytering

av nyckeltalsstatistik för konsultbolag med större
reservation än för produktbolag då datamängden är

Antal timmar TA Manager per rekrytering - Antalet
timmar en TA Manager lägger i snitt för varje
rekrytering

betydligt mindre. Noterbart är också att resultatet ska
läsas i termer av tendenser eller mönster.

Antal timmar per bokad intervju - Hur många
sourcingtimmar som krävs för varje bokad intervju

Nyckeltal alla rekryteringar
Produktbolag
37 %

Medelvärde
Antal veckor
till tillsättning

25 %

Svarsfrekvens

Intressefrekvens

Median

STDAV

10,1

9

5,9

Antal första
intervjuer

8,4

7

6

Antal vidare från
första intervju

4,3

4

3,4

Antal
erbjudanden

1,6

1

1,1

Antal
sourcingtimmar

126

86,1

55,9

Antal admintimmar

18,2

14,5

14,9

Antal timmar TA
Manager per
tillsättning

9,1

5

10,1

Antal timmar per
bokad intervju

15

12,3

11

Nyckeltal alla rekryteringar
Konsultbolag

Medelvärde
Antal veckor
till tillsättning

43 %

26 %

Svarsfrekvens

Intressefrekvens

Median

STDAV

11,4

10

7

Antal första
intervjuer

8,3

7

4,8

Antal vidare från
första intervju

4,1

3

2,6

Antal
erbjudanden

1,9

2

1,2

Antal
sourcingtimmar

117,9

73,5

56,5

Antal admintimmar

14,8

14

10,5

Antal timmar TA
Manager per
tillsättning

5,9

4

6,7

Antal timmar per
bokad intervju

14,2

10,5

12,1

Nyckeltal enbart utvecklare
Medelvärde

35 %

Antal veckor
till tillsättning

22 %

Svarsfrekvens

Intressefrekvens

Median

STDAV

10,5

9

6,5

Antal första
intervjuer

8,4

7

6,4

Antal vidare från
första intervju

4,4

4

3,6

Antal
erbjudanden

1,7

1

1

Antal
sourcingtimmar

134,4

97,3

61,4

Antal admintimmar

19,9

16

15,8

Antal timmar TA
Manager per
tillsättning

8,9

5

9,7

Antal timmar per
bokad intervju

16

13,9

11,5

AVSLUTNING
Sammanfattningsvis ser vi en tydlig ökning gällande annonsering. Att antalet ansökningar har ökat
bedömer vi vara en följd av mer målgruppsanpassad annonsering inom sociala medier. Det visar att
annonsering inom tech-rekrytering fortfarande är viktigt att arbeta med, om än i andra kanaler än i de
traditionella annonseringskanalerna.
I förhållande till Ants rekryteringsindex 2017 kan vi konstatera att search fortfarande genererar det
största kandidatinflödet. Intressant att påpeka är dock att andelen rekryteringar via search minskar
med 9 procentenheter i förhållande till 2017 års siffror samtidigt som andelen rekryteringar via
annonsering och tips ökar med 5 respektive 4 procentenheter, en trend som ser ut att hålla i sig under
2019. Jämfört föregående rapport för 2017 ser vi också den positiva trenden att antal veckor till
tillsättning har minskat från tolv till tio veckor i snitt.
I rapporten tydliggörs en stor spridning i exempelvis tiden det tar att rekrytera en viss roll eller hur
många timmar det tar att boka i en intervju. Detta pekar på en stor variation i utmaningen att
rekrytera olika typer av kompetenser men också att organisationers attraktionskraft kan
skilja kraftigt. Vi ser att i takt med den ökande kompetensbristen blir det allt viktigare för
organisationer att arbeta med långsiktiga insatser för att stärka sin förmåga att attrahera rätt
kompetens, exempelvis genom ett långsiktigt Employer Branding-arbete. Utöver det ser vi också att
det idag ställs större krav på att arbeta med ett helhetsgrepp kring rekrytering för att vara
framgångsrik, vilket innefattar allt från innovativa lösningar kring annonsering, searchstrategi och
tipsprogram.
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