BAKGRUNDSKONTROLLER

Ärliga och pålitliga medarbetare är
avgörande för företagets framgång.
För att komplettera intervjuer, referenstagning och tester rekommenderar
2Secure att göra en mer omfattande
kontroll av en kandidats bakgrund.

BESKRIVNING

INTERNATIONELLT

Grund, Bas, Fördjupad Bas och Ledning är
bakgrundskontroller som omfattar intresseavvägd
informationsinhämtning sammanställd i en rapport
med analys och rekommendation.

2Secure levererar även bakgrundskontroller där
inhämtning av information sker i andra länder än
Sverige, med erfarenhet av uppdrag i drygt 55
länder. Pris, leveranstid och informationsområden
skiljer sig från land till land, detta offereras separat.
Medgivandeblankett skall alltid signeras av person
som kontrolleras utanför Sveriges gränser.

Varje informationsområde analyseras var och ett
för sig men även mot varandra och jämförs för att
identifiera eventuella avvikelser.
När analysen är utförd ger vi rekommendationer på
vad nästa steg i processen kan vara, exempelvis
vilka frågor som bör ställas för att klargöra
frågetecken eller avvikelser som framkommit i informationen.

• Det är alltid rollen/befattningen som bör styra
vilken omfattning av bakgrundskontroll som
krävs. Ekonomiskt ansvar, tillgång till känslig
information, varumärkesrisker och påverkan på
organisationen är några faktorer som bör
vägas in före beslut kring omfattningen av
tjänstenivån.
• Informationen analyseras enligt vedertagen
analysmetodik och mot bakgrund och
erfarenhet från över 20 000 utförda uppdrag.
För samtliga uppdrag ligger fokus på att
identifiera avvikelser kopplat till
bakgrundskontrollens syfte.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
OCH SYFTE
Våra tjänstenivåer
Grund omfattar kandidaten och används för

tjänster med låg tillgång till känslig information och
andra värden. Kontrollen fokuserar på trovärdighet,
på verifiering av CV och identifiering av avvikelser i
offentligt tillgänglig information.

Bas omfattar kandidaten och dennes

make/maka/sambo, används för tjänster med
tillgång till känslig information och andra värden där
risker i hushållet kan påverka tjänsten. Kontrollen
fokuserar på verifiering av CV och identifiering av
avvikelser i offentligt tillgänglig information samt
avvikelser i offentligt tillgänglig information om
make/maka/sambo.
Bas används exempelvis vid rekrytering av
mellanchefsbefattningar inom ekonomi, juridik,
finans, compliance, IT, säkerhet och HR samt andra
nyckelbefattningar som kan utgöra påverkan på
varumärket.

Fördjupad Bas omfattar kandidaten och dennes

make/maka/sambo, används för tjänster med
tillgång till känslig information och andra värden där
risker i hushållet kan påverka tjänsten. Kontrollen
ger fördjupad information med fokus på bolags- och
affärsrisker, verifiering av CV och identifiering av
avvikelser i offentligt tillgänglig information samt
avvikelser i offentligt tillgänglig information om
make/maka/sambo.
Kontrollen är anpassad för högre chefsbefattningar
inom ekonomi, finans, compliance, IT, säkerhet och
HR samt andra nyckelbefattningar eller befattningar
som innehar en roll med särskild påverkan på
varumärket eller andra värden.

Ledning omfattar kandidaten och dennes

make/maka/sambo samt relevant nätverk.
Kontrollen fokuserar på affärsrisker och
varumärkesrisker samt kringliggande risker i
nätverk som vid en offentlig granskning kan komma
att påverka verksamheten och varumärket.
Uppdragsnivån är anpassad för tjänster med
ledningsansvar, styrelsemedlemmar, tjänster som
har stark påverkan på varumärket, personal eller
andra värden.

Screening Omfattar endast kandidaten. Screening
rekommenderas till befattningar med en låg
riskprofil. Ingen sammanfattning, analys eller
rekommendation ingår i Screeningrapporten.
Notera att information om närmaste
familjemedlemmar inhämtas men är avidentifierad

VÅRA BAKGRUNDSKONTROLLER I DETALJ
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PROCESS

INTRO

1

Kandidaten informeras om att en bakgrundskontroll kommer
ske, så tidigt som möjligt i processen.

START

2

Uppdraget startas genom beställning i beställningsportalen.
www.2Screen.se

FÖRBEREDELSE

3

2Secure skickar information till kandidaten om vilken
information som ska inhämtas i samband med kontrollen och
att frågor kan besvaras av 2Secure.

MEDGIVANDE

4

2Secure inhämtar medgivande från kandidaten när Cv
verifiering ingår i tjänstenivån eller vid utländska kontroller.

INSAMLING

5

2Secure inhämtar offentlig information, sammanställer analys
samt baserat på analysen ger 2Secure rekommendationer.
Rekommendationen kan vara att något behöver kompletteras
eller utredas vidare i dialog med kandidaten.

AVSLUT

6

Mail skickas till beställaren när rapporten finns tillgänglig i
portalen.

RAPPORT

7

Vid våra djupare kontroller bokas tid för avrapportering med
kunden då vi presenterar rapporten i sin helhet samt diskuterar
innehållet.

PRAKTISK INFORMATION
BESTÄLLNING AV
BAKGRUNDSKONTROLL

kandidatens deklarerade inkomster och verifiering
av uppgifter i kandidatens CV finns dock alltid med.

Inloggning på kundens sida i beställningsportalen.
Fyll i efterfrågad information gällande nivå av
kontroll, viken tjänst rekryteringen gäller,
mottagare av rapport, faktureringsdetaljer.

Om kandidaten förekommer i exempelvis ett
brottmål kommer information aldrig finnas med i
rapporten med anledning av gällande
dataskyddsförordning. Istället delges informationen
muntligen. Kontroller som innebär
informationsinhämtning från annat land än Sverige
kräver alltid påskrivet medgivande. Priset offereras
separat.

Uppdragets status går sedan att följa i portalen
under mina beställningar.

ALLTID I ENLIGHET MED
DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
När 2Secure genomför bakgrundskontroller
inhämtar vi all den information som är specificerad
för bakgrundskontrollen. Med anledning av
gällande dataskyddsförordning kan vi inte
presentera all information i den rapport ni får av
oss i skrift; som personuppgiftsansvariga är vi
skyldiga att väga kandidatens intressen för dennes
personliga integritet med det intresse
uppdragsgivaren har av tillgång till informationen.
Avvägning sker för varje informationspunkt och
bedöms uppdragsgivarens intressen väger tyngre
så kommer informationen också att presenteras
skriftligt i rapporten. Viss information, exempelvis

2SECURE
2Secure verkar för ett tryggare samhälle. Vi
introducerade bakgrundskontroller på den svenska
marknaden och utför tusentals kontroller varje år.
Idag är vi marknadsledande. Vårt oberoende gör
oss unika och vi delar gärna med oss av den
gedigna kompetens och erfarenhet vi samlat på
oss under åren. Vi hjälper både myndigheter,
företag och andra organisationer.

YTTERLIGARE INFORMATION &
ANMÄLAN
Vill du veta mer eller få hjälp med att utveckla en
säker rekryteringsprocess? Eller är ni
intresserade av ett skräddarsytt upplägg för just
er verksamhet?
KONTAKTA OSS
08-656 50 00 • sales@2secure.se
Besök gärna vår hemsida www.2secure.se

+46 8-656 50 00
Vill du veta mer eller få hjälp med en säker
rekrytering? Eller är ni intresserade av ett
skräddarsytt upplägg för just er verksamhet?
Besök vår hemsida för mer information eller
skicka en förfrågan via email. Du kan också
ringa oss på numret ovan.

STOCKHOLM • GÖTEBORG • LUND • VÄSTERÅS • KARLSTAD

