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Har företagen koll  
på vilka de rekryterar?
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Sammanfattning

Hur förändrar lågkonjunktur och intåget av ny teknik företagens rekrytering? För 
femte gången presenterar Stockholm Handelskammare och informationsföretaget 
Bisnode en rapport som kartlägger hur arbetsgivare går till väga för att rekrytera ny 
personal. Rapporten ger en bild över vilka bakgrundskontroller arbetsgivarna gör på 
de som söker jobb.

Referenstagning är den vanligaste bakgrundskontrollen, men det ger bara en 
begränsad information om den sökande. Det som tydligt växer och ges en allt större 
tyngd i rekryteringsarbetet är sökningar via internet och i sociala medier. 2008 
gjorde ett av tio företag bakgrundssökningar i sociala medier. Fem år senare gör fyra 
av tio företag liknande bakgrundskontroller. Det blir allt mer tydligt att företagen 
anser att en persons profil i sociala medier och på internet kan ge värdefull infor
mation i rekryteringsprocessen. 

Tre av fyra arbetsgivare har någon form av policy eller rutiner för hur rekryte
ringar ska gå till. Men beroende på var en kandidat söker jobb kan mängden kon
troller och vad som kontrolleras variera. Denna rapport visar också att arbetsgivarna 
är måna om de sökandes personliga integritet, men att detta är en avvägning mellan 
att företagen också behöver information för att kunna rekrytera rätt personer. Att 
rekrytera rätt personer är en mycket viktig förutsättning för företagens möjligheter 
att utvecklas. Särskilt i tjänsteföretag, där personalen oftast är den viktigaste till
gången.
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Brist på jobb 

Av de tillfrågade i undersökningen uppger 74 
procent att de planerar att anställa någon de 
närmaste tre månaderna. Att siffran är lägre än 
förra året och året dessförinnan, 77 respektive 
83 procent, ligger i linje med att tillväxttakten 
för närings livet har avstannat. Med en sviktande 
konjunktur bromsar nu också arbetsmarknaden 
in. Minskad efterfrågan bidrar till sämre framtids
tro och färre arbetstillfällen. När undersökningen 
genomfördes första gången, våren 2008, var kon 
junkturläget starkt och 88 procent av företagen 
svarade att de planerade att anställa någon de 
närmaste tre månaderna. Andra gången den 
genomfördes, våren 2010, började konjunkturen 
återhämta sig igen efter fallet i samband med 
finanskrisen. Då svarade 74 procent att de plane
rade anställa någon de närmaste tre månaderna.

negativ trend med kraftig minskning av antalet 
anställda i näringslivet. Nettotalet för förväntan 
om sysselsättningen under första kvartalet är 
30, vilket är den lägsta noteringen sedan tre år 
tillbaka och kan jämföras med kvartalet före då 
nettotalet för förväntan var 6. 

Planerar ditt företag att anställa någon de  
närmaste tre månaderna?

Konjunkturundersökningen för Stockholms 
län, Stockholmsbarometern, fastställer i senaste 
rapporten att sysselsättningen totalt sett mins
kar. För Stockholms näringsliv uppnår sys
selsättningen ett nettotal 1 på 24, vilket är den 
lägsta noteringen sedan slutet av 2009. Minskad 
sysselsättning gäller i samtliga branscher, särskilt 
tydligt i tillverkningsindustrin, byggindustrin 
och ITbranschen. I uppdragsverksamheten och 
de fyra delbranscherna inom handeln minskar 
sysselsättningen också, men i något långsammare 
takt.

Prognosen för 2013 års första kvartal tyder, 
enligt Stockholmsbarometern, på en fortsatt 

1 Nettotal är saldot mellan andelen företag som angett en ökning 
respektive en minskning för en viss faktor.
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I undersökningen framgår att 16 procent av före
tagen anser att tillgången på kompetent personal 
är bättre jämfört med ett år tillbaka. 68 procent 
anger att det inte är någon skillnad medan åtta 
procent menar att tillgången är sämre. När 
undersökningen genom fördes för ett år sedan 
upplevdes tillgången på kompetent personal vara 
sämre. 12 procent av företagen uppgav då att 
tillgången blivit bättre jämfört med ett år tillbaka 
emedan 15 procent tyckte den blivit sämre. Då 
mattades ekonomin av efter en period av stark 
tillväxt och konkurrensen om kompetent arbets
kraft var relativt hård. I nuläget ser den negativa 
trenden värre ut, ekonomin bromsar in ännu mer 
och företagen minskar kraftigt antalet anställda. 
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Hur upplever du tillgången på kompetent  
personal jämfört med ett år sedan?
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Brist på arbetskraft och kompetent personal 
uppstår ofta i högkonjunktur när efterfrågan 
är stor, verksamheter utökas och ny personal 
behöver anställas. Avsaknaden av rätt kompetens 
kan i vissa fall begränsa potentiell tillväxt och 
utveckling för företagen. Under 2000talet har 
det i Stockholm särskilt varit företag i byggindu
strin, ITbranschen och uppdragsverksamheten 2 
som drabbats av problemen. På motsvarande sätt 
minskar efterfrågan på kompetent personal vid 
lågkonjunktur. Under den här perioden är det 
bara företag i ITbranschen som fortfarande har 
problem med att få tag på rätt personal. 

2 Uppdragsverksamheten med branscher såsom advokat, reklam, 
arkitekt, redovisning mm är en viktig del av företagstjänste
sektorn
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Antalet anställda minskar nu kraftigt, särskilt i 
vissa branscher, efter en längre period av mindre 
kvartalsmässiga justeringar både upp och ner. 
När arbetstagarna börjar konkurrera om jobben 
i högre utsträckning än tidigare övergår situa
tionen till ”arbetsgivarens marknad”. Då utökas 
arbetsgivarnas handlingsfrihet och förhandlings
utrymmet stärks något. När undersökningen ge
nomfördes förra året, våren 2012, var situationen 
liknande, om än något lindrigare, och arbets
marknaden utvecklades relativt oförändrad. För 
två år sedan, våren 2011, präglades ekonomin 
av högkonjunktur och nyanställningar ökade i 
snabb takt. Då var förhandlingssituationen om
vänd och man pratade istället om ”arbetstagarens 
marknad”.

Tre av fyra har en policy
Det framgår att 75 procent av rekryterarna har 
någon form av policy eller rutiner för bakgrunds
kontroller vid rekrytering. Det är samma andel 
som tidigare år, vilket tyder på att det inte änd
rats med tiden eller på grund av konjunkturläget. 
Vid frågan om för hur stor del av företagens 
rekrytering det genomförs bakgrundskontroller 
(utöver referenstagning) svarar 32 procent att det 
sker för samtliga rekryteringar, 29 procent att det 
sker för de flesta rekryteringar och 31 procent att 
det sker för ett fåtal rekryteringar. 

Majoriteten av rekryterarna (56 procent) gör 
bakgrundskontroller på en eller två kandidater 
mot slutet av rekryteringsprocessen. 28 procent 
genomför bakgrundskontroller på tre till fyra 
kandidater medan enbart åtta procent granskar 
fler än fem kandidater. Bakgrundskontroller 
genomförs på ungefär lika många kandidater i år 

som har varit fallet tidigare år, vilket tyder på att 
konjunkturläget inte påverkar i särskilt hög grad.

Bland dem som genomför bakgrundskontrol
ler genomför i princip samtliga en referenstag
ning (98 procent). Kontroll av tidigare anställ
ningar är också mycket frekvent förekommande 
(84 procent) medan två tredjedelar (67 procent) 
undersöker utbildningshistorik hos de sökande. 
Drygt en femtedel (22 procent) undersöker 
brottsdomar och stämningar, nästan en femtedel 
(18 procent) tar också del av hälsokontroller. 
Att göra internetsökningar på kandidater via 
sökmotorer såsom Google har fått ökad bety
delse de senaste åren och utförs av 39 procent 
av företagen. När undersökningen genomfördes 
förra året var motsvarande andel 37 procent och 
året före det, 32 procent. 30 procent av företagen 
uppger att de undersöker sociala medier som 
bloggar, Twitter, Linkedin eller Facebook som ett 
led i bakgrundskontrollen. När undersökningen 
genomfördes förra året var motsvarande andel 24 
procent och året före det, 18 procent. 

Skillnad mellan privat och offentlig sektor
Företag i den privata sektorn tenderar att göra 
alkohol och drogtester, kreditupplysningar, 
kontrollera om de sökande har betalningsan
märkningar, har engagemang i andra företag eller 
är aktiva i sociala medier som bloggar, Twit
ter, Linkedin eller Facebook. Företag gör också 
hälsokontroller i betydligt större utsträckning än 
arbetsgivare i den offentliga sektorn. Arbetsgi
vare i offentliga sektorn lägger större vikt vid att 
undersöka utbildningshistorik än vad som är fal
let för privata företag. Resultaten från förra årets 
undersökning visade på liknande skillnader mel
lan den privata och offentliga sektorn utom att 
den offentliga sektorn då lade större vikt vid att 
undersöka brottsdomar och stämningar jämfört 
med den privata.

När företagen tillfrågas om vilka av bak
grundskontrollerna de inte utför i dag, men 
skulle vilja göra för att ge ökad trygghet vid en 
rekrytering utpekas frånvaro via Försäkringskas
san av 36 procent. 26 procent uppger alkohol 
och drogtest medan 29 procent uppger brotts
domar och stämningar. En femtedel uppger 
hälsokontroller (20 procent) medan knappt en 

Bakgrundskontroller vid anställningar
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femtedel (19 procent) uppger kreditupplysning 
och betalningsanmärkningar. En stor andel av 
respondenterna, 39 procent, är nöjda med de 
bakgrundskontroller som redan genomförs. 

Företag i privata sektorn önskar i större ut
sträckning än arbetsgivare i offentlig sektorn att 
undersöka kreditupplysning och betalningsan
märkningar, brottsdomar och stämningar samt 
frånvaro via Försäkringskassan. Arbetsgivare i 
offentliga sektorn skulle vilja lägga större vikt vid 
hälsokontroller, men verkar utöver det vara nöj
dare med det man redan gör än vad som är fallet 
för företag i privata sektorn. Det överensstämmer 
med tidigare års resultat.
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Vilka av följande bakgrundskontroller gör ni INTE idag, som du 
skulle vilja göra för att ge en ökad trygghet vid anställning?

Bemanningsföretag används  
oftare än Arbetsförmedlingen
Nästan tre fjärdedelar, 72 procent, av företagen 
anger att de alltid eller ibland anlitar beman
nings eller rekryteringsföretag för rekrytering, 
medan 20 procent inte gör det alls. I jämförelse 
är det en mindre andel, 34 procent av företagen, 
som anger att de alltid eller ibland anlitar Arbets
förmedlingen. Två tredjedelar, 66 procent, anlitar 
sällan eller aldrig Arbetsförmedlingen.
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Talar de sökande sanning?
En betydande andel av företagen har vid ett eller 
flera tillfällen, efter bakgrundskontroll, råkat 
ut för att kandidaten uppgett så grovt felaktiga 
uppgifter eller undanhållit relevant information 
vid rekrytering att de valt att inte gå vidare med 
kandidaten. För 40 procent av företagen har det 
skett vid enstaka tillfällen medan tre procent an 
ger att det skett vid flertalet tillfällen. Vid jäm
förelse med resultaten från undersökningarna 
tidigare år kan det konstateras att det är lika stor 
andel företag som har råkat ut för en sådan situa
tion i år. 
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Har du någon gång råkat ut för att en kandidat, efter 
bakgrundskontroll, visat sig ha uppgett så grovt fel-
aktiga uppgifter, eller undanhållit relevant informa-
tion vid rekrytering att ni valt att inte gå vidare med 
kandidaten?
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Sociala medier ett komplement  
till bakgrundskontroll

Det blir allt tydligare att information om kan
didater, hämtad från sociala medier, utgör ett 
viktigt komplement för rekryterarna. I samtliga 
undersökningar sedan 2008 har antalet rekrytera
re som använder sociala medier ökat – och denna 
undersökning utgör inget undantag. 45 procent 
av rekryterarna kontrollerar kandidater via Face
book varav 11 procent gör det regelbundet. Det 
är en tydlig fortsatt ökning jämfört med siffrorna 
från 2012 (40 procent totalt respektive åtta pro 
cent). Andelen som kontrollerade kandidater re
gelbundet via Facebook i 2011 års undersökning 
var enbart fem procent.

39 procent av rekryterarna använder sök
ningar på Internet, t.ex. via Google, i sin rekry
tering, vilket är en svag ökning från förra årets 
siffra på 37 procent. 42 procent använder också 
det mer företagsorienterade nätverket Linkedin 
för att kontrollera kandidater (11 procent gör det 
regelbundet och 31 procent ibland).

I fritextsvaren antyds också att andra typer 
av sökkontroller görs, t.ex. svarar en av respon
denterna: ”Vi kan göra mediaprofiler på tyngre 
befattningar när önskemål finns, vi gör dock 
aldrig godtyckligt surfande och kontroller av 
sociala medier.” Andra noterar också att det inte 
alltid går att göra kontroller eftersom kandidater 
kan ha mer eller mindre öppna profiler på t.ex. 
Facebook. Naturligtvis kan också denna typ av 
kontroll variera på olika nivåer i företaget.

I takt med att allt fler gör sökningar på inter
net och i sociala medier ökar också dessas tyngd 
i rekryteringsprocessen. 22 procent av respon
denterna svarar att de någon gång har sorterat 

bort en kandidat med anledning av information 
de har fått om personen via sökningar på Inter
net. Detta är en ökning från 2012 års nivå på 19 
procent. Fritextsvar antyder också att informa
tion från Internet utgör underlag för den vidare 
rekryteringsprocessen. En respondent svarar: ”Vi 
sorterar aldrig bort någon på grund av det vi hit
tar på internet. Däremot frågar vi kandidaten om 
vi har hittat något som vi upplever som intres
sant att få veta mer om.”
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Den personliga integriteten värnas

64 procent av rekryterarna betonar att det är 
viktigt att värna den personliga integriteten för 
dem som söker jobb. Enbart 15 procent svarar 
att det inte är viktigt. 82 procent av företagen in
formerar också kandidaterna (vissa eller samtliga) 
om vilka kontroller som görs. Flera respondenter, 
både i denna och tidigare års undersökningar, lyf
ter fram ett dilemma mellan att företagen natur
ligtvis vill ha så mycket information som möjligt 
om kandidaterna, samtidigt som de värnar inte
griteten. En respondent besvarar frågan om de 
informerar kandidaterna: ” Ja, men inte genom 
att undlåta att skaffa den information vi behöver. 
Däremot är vi öppna med att vi inhämtar info så 
att individen kan ”hoppa av” rekryteringsproces
sen om han/hon vill.”

Vissa andra gör också en avvägning i vilken 
typ av information som hämtas in: ”De bak
grundskontroller man gör måste vara relevanta 
för den tilltänkta tjänsten.”

Andra lyfter fram att rekryteringar är en 
risk för företag och att felrekryteringar kan bli 
väldigt kostsamma. En respondent noterar att de 
upplyser kandidaterna ”men inte på bekostnad 
av företagets risk.” Det finns naturligtvis också 
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vissa typer av tjänster som är säkerhetsklassade 
eller som per automatik kräver t.ex. utdrag ur 
belastningsregistret. Dessa kontroller tillhör dock 
inte vanligheterna.

Det är såklart inte bara vad som kommer 
fram i kontrollerna som spelar roll, utan även hur 
informationen sedan tolkas. I slutänden handlar 
det ju om vad en arbetssökande kan tillföra för 
den som anställer. En respondent sammanfattar 
det med: ”Personer kan ju ha ett struligt liv, men 
ändå vara väldigt bra på en speciell uppgift.”

Fakta om undersökningen

Undersökningen är genomförd mellan den 2 och 18 januari 2013. Ett första email med länk till  
enkätverktyget följdes upp med två påminnelser (den första efter en vecka, den andra efter två veckor) 
till de tillfrågade som vid den tidpunkten inte hade svarat.

Enkäten riktades till rekryteringsansvariga på företagen. Totalt deltog 886 res pondenter av 5 027  
tillfrågade, vilket ger en svarsfrekvens på 18 procent. 

Företagen som respondenterna representerar delas in i fyra olika storlekar baserade på antalet anställda. 
29 procent av respondenterna representerar företag med fler än 500 anställda, 34 procent representerar 
företag med mellan 101 och 500 anställda, 24 procent representerar företag med mellan 50 och 100 
anställda och 13 procent representerar företag med färre än 50 anställda.

Av respondenterna tillhör 75 procent av företagen den privata sektorn medan resten, 25 procent,  
tillhör den offentliga.
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