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Digital referenstagning

Presentatör
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NINAHej!Tack för att ni vill lyssna på oss en stund här idag, och vi kommer att berätta om hur vi har tänkt och gjort när det gäller att implementera digital referenstagning i Botkyrka kommun



Presentation
• Nina, HR-specialist • Emma, rekryterare
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NINA och EMMANina Angermund Carlsson, samordnare på Rekryteringscenter. Jag startade upp enheten 2020, har ett förflutet som chef i offentlig sektor i nästan 20 år och har halkat in på HR-området rätt nyligen. Men kommer bli kvar!Emma Pizarro Munoz, kom till RC 2021 som studentmedarbetare under sitt sista år på PAO-programmet, och arbetar heltid i teamet på heltid sedan i januari när hon tog sin examen.



Botkyrka kommun
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EMMA95 000 invånare, Stockholmsområdets femte största kommunDrygt 6 000 medarbetare varav ca 350 är cheferVi genomför årligen i snitt 750 rekryteringarRekryteringscenter är stöd åt fem av kommunens åtta förvaltningarmen inte för den största (UF) – många chefer ansvarar själv för hela processen 



Målet är en digital process som ska:
• höja kvaliteten
• gå snabbt och smidigt
• upplevas som professionell och modern av både 

kandidat, referensgivare och chef
• använda kommunens resurser på ett effektivt sätt

Vad är det för ”problem” vi ska lösa med 
digitalisering?
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EMMAVad är det för ”problem” vi ska lösa med digitalisering? Det handlar om hur vi tillgodoser behovet av kvalitativ referenstagning i samtliga rekryteringsprojekt, när vi vet att tid är en bristvara och att vi tappar bra kandidater om en rekrytering drar ut på tiden? När vi gick in i det här var målet att en digitaliserad process skulle:höja kvalitetengå snabbt och smidigtupplevas som professionell och modern av både kandidat, referensgivare och chefanvända kommunens resurser på ett effektivt sätt



• Risk att referenstagning inte genomfördes i samtliga 
rekryteringar

• Risk att endast en referens togs
• Risk att referenstagningarna genomfördes ostrukturerat 

och med olika frågor mellan kandidater i samma 
rekrytering

• Risk att momentet drog ut på tiden då referensgivare 
var svåra att nå

• Risk att referensgivaren upplevde kommunen som 
osmidig då det bara fanns ett sätt att svara på en 
referens

Då-läge
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GENOMFÖRANDE 
Löpande utbildningsinsatser
Praktiska genomgångar
Lyfta de positiva effekterna
Identifiera och stärka vårt ”varför”

EFFEKT
Enkäter – chefsnöjdhet. 
Under 2023 koppla på 
kandidatnöjdhets-
enkäter.

PILOT
Testning av digital 
referenstagning 
under sommar-
rekryteringar

BESLUT
Upphandling och 
identifiering av behov. 
Ansökan om medel från 
digitaliseringsfond.

2022-20232020-2021
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NINAPilot: under 2020-2021 testade vi på RC funktionen i två stora volymrekryteringar av sommarvikarier. Under våren förra året var det dags att upphandla nytt rekryteringsverktyg och då såg vi till att digital referenstagning fanns med i underlaget som ett krav  Vi sökte och fick medel från vår interna Digitaliseringsfond för att finansiera insatsen. Effekten av insatsen följer vi upp genom chefsenkäter och vi planerar att koppla på en integrerad funktion i vårt rekryteringsverktyg som mäter kandidatnöjdhet, nästa år. Genomförande: vi är mitt uppe i genomförandefasen nu!Vi har genomfört utbildningar för cheferna i de tre förvaltningar som är först ut att börja använda funktionen, och vi fortsätter med utbildningsinsatser fram till midsommar. Den feedback vi ber om efter varje utbildningstillfälle visar på att de är positiva till funktionen - men - repetition är kunskapens moder och vi kommer att få fortsätta trygga cheferna i hanteringen.De chefer som redan har börjat använda funktionen är väldigt nöjda!Vi på Rekryteringscenter stöttar med utbildningsinsatser men också genom att vi tar fram referensmallar för de mest frekventa rollerna vi rekryterar på – först ut är undersköterska, sjuksköterska, socialsekreterare, stödassistent, personlig assistent, biträdande rektor och lärare, och vi fyller på vartefter vi har kapacitet	



Nytta i ett bredare perspektiv

Nytta

...som används till, 
exempelvis:
Mer värdeskapande 
arbetsuppgifter
• Ökad kapacitet
• Snabbare handläggning
• Hantera eftersatta 

områden

• Nöjda chefer
• Nöjda referensgivare och 

kandidater
• Högre träffsäkerhet i 

rekryteringen
• Förbättrad kvalitet
• Högre servicenivå
• Medborgarnytta
• Laguppfyllelse

Ekonomisk 
nytta

Kvalitativ 
nyttaFrigjord tid

• Alternativkostnad, dvs 
genom att genomföra en 
aktivitet undviker vi en 
kostnad.
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NINAEkonomisk nyttaAlternativkostnad=felrekryteringar som leder till utköp, omplaceringar, merkostnader för olika insatser, minskad produktivitetKvalitativ nyttaHögre träffsäkerhet i rekryteringen: vi utgår från den kravprofil vi har tagit fram och vi frågar även efter personliga kompetenser, d.v.s. vi behåller den röda tråden genom hela processen som är kompetensbaseradFörbättrad kvalitet: enhetlig struktur på det här momentet ger högre kvalitet och därmed bättre validitetHögre servicenivå: det är flexibelt system som gör det enkelt för kandidaterna och referensgivarna att lägga in referenser och svara när det passar, vi kortar ledtidernaMedborgarnytta: i förlängningen att vi har rätt person på rätt plats, och alla som är anställda i kommunen har ju just medborgarfokusGenom att varje rekryteringsprojekt genererar ett referensprotokoll så uppfyller vi GDPR, men även de krav vi har på att diarieföra underlag på de vi anställer. Frigjord tidFör cheferna handlar det mest om att frigöra tid för mer värdeskapande arbetsuppgifter kopplat till ledarskapet. Vissa chefer upplever att de ständigt rekryterar och att de inte kan leva upp till de förväntningar som finns i organisationen kring att vara närvarande och verksamhetsnära chef. Kan vi hämta hem kostnaderna för funktionen då? Vi räknade på de externa kostnaderna: månadskostnad och integrationskostnad, och satte det i relation till den tidsbesparing vi kommer att göra, och den är uppskattad till att motsvara ca 1200 arbetstimmar på ett år. Så svaret är JA.



Framgångsfaktorer för en lyckad förflyttning

• Acceptera att målgruppen är splittrad
• Identifiera motståndet och hantera det
• Kommunikationen är viktig
• Praktiskt stöd ger resultat
• Ha tålamod
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EMMA1 Även om alla är överens om att referenstagning är ett viktigt moment, d.v.s. att behovet finns, är vissa positiva medan andra mer negativa2 Varför är vissa negativa eller skeptiska?  Vi ser att det dels handlar om motstånd inför att behöva lära sig ett nytt system, men även att man tänker att digitala referenser inte har samma validitet3 Varför? Det sparar tid, det går fortare än traditionell referenstagning, det tar inte ifrån cheferna något –de kan fortfarande ringa en referens om de vill göra det – men vi utgår från en strukturerad referensmall, referensprotokollet sparas i ärendet och vi lever därmed upp till de krav vi har på lagring av informationen4 Vi tryggar cheferna genom att pedagogiskt visa hur man gör en digital referenstagning samt att vi preppar systemet med relevanta mallar för roller vi frekvent rekryterar i kommunen5 Sen kommer inte alla att gilla det här, tålamod och upprepning är nyckeln



Lev det!

1. Säg det!
- På möten
- I enskilda samtal
- I veckobrev
- På intranätet

3. Förstärk det!
- Bekräfta och beröm
- Fira
- Konsekvenser
- Mät

2. Gör det!
- I beslut
- I prioriteringar
- I resursfördelning
- I dagligt beteende

Att leda i förändring 
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EMMAÄven om just att införa digital referenstagning är en liten fråga i en stor kommun, är det ändå en förändringsresa vi måste göra. Det är viktigt att påminna sig om att arbetet inte är gjort bara för att det är tillsagt.



Emma visar

Hur fungerar digital referenstagning?
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Nina Angermund Carlsson
nina.angermund-carlsson@botkyrka.se
072 536 22 90

Frågor?

Tack för oss!

Emma Pizarro Munoz
emma.pizarro.munoz@botkyrka.se
070 275 84 58
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