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Sammanfattning 

 

Polismyndigheten uppskattar i en sammanställning från 2013 att antalet utdrag ur 

belastningsregistret har ökat. År 2003 ansökte 40 686 personer utdrag. År 2013 låg 

motsvarade siffra på 222 940 ansökningar. Ökningen motsvarar en ungefärlig femdubbling på 

en tioårsperiod. 

 

Belastningsregistret innehåller uppgifter om brott, och registreringstiden uppgår i normalfall 

till tio år. En registrerad lagöverträdelse behålls i registret för de fall en dömd person återfaller 

i brottslighet och detta kommer systemet känna till under denna tid, och detta till den tidpunkt 

det senare brottet gallras från registret. 

 

Utredningen om registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48)
1
 (härefter ”utredningen”)

 
föreslår 

att arbetsgivare inte ska kunna begära registerutdrag av arbetssökande utan författningsstöd. 

Förbudet bör enligt utredningen stadgas i en särskild lag om förbud mot registerkontroll i 

arbetslivet. 

 

Uppsatsen presenterar inledningsvis svensk rätt på detta område, och behandlar huruvida 

vägran att anställa på basis av resultaten från en registerkontroll är att betrakta som förenligt 

med gällande regler. Vidare behandlas samma frågeställning inom ramen för det engelska 

regelverket "common law".  

 

Avslutningsvis belyser uppsatsen problematiken kring förslaget med utgångspunkt i de 

praktiska följder som är att vänta om utredningens lagförslag implementeras. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 SOU 2014:48, s 31. 
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1 Inledning 

 

Enligt legalitetsprincipen i bland annat 1 kap. 1 § regeringsformen
2
 framgår det att den 

offentliga makten utövas under lagarna. Utifrån denna princip följer presumtionen att staten 

inte har några andra rättigheter än den enskilde, såtillvida detta inte finns uttryckt i lag. En 

enskild som begår brott och lagförs för brottet registreras i belastningsregistret. Detta följer av 

lag och registreringen är bl.a. ett viktigt instrument för staten att kontrollera sina medborgare.  

 

En grundläggande förutsättning inom straffrätten är att det ska vara ställt utom rimligt tvivel 

att en tilltalad har begått det brott som han eller hon står åtalad för
3
. På samma grundläggande 

sätt ska samma individ, efter att ha avtjänat sitt straff och sonat sitt brott inte dömas igen för 

samma lagöverträdelse. Inom juridiken skulle detta strida mot principen ”ne bis in idem” dvs. 

samma sak får inte prövas två gånger. Inom ramen för denna uppsats är det inte fråga om 

domstolar som vill straffa enskilda ånyo, däremot har resultatet de facto i stället blivit att 

samhället, genom arbetsgivare som vägrar arbetssökande med ”fläckade” förflutna arbete, 

straffar den enskilde för samma brott. Måhända är detta inte i direkt strid med principen om 

”ne bis in idem”. Dock är resultatet kring omständigheternas praktiska följd så pass snarlikt att 

det ibland nästan inte går att se skillnaderna.   

 

I vissa situationer har lagstiftaren gett arbetsgivaren en rätt att kontrollera potentiella 

arbetstagare, i vissa fall åläggs arbetsgivaren en skyldighet att utföra samma kontroll. Denna 

makt, har således utgått från lag. Men vad gäller i förhållande till arbetssökande med s.k. 

”fläckade” förflutna i alla andra fall? När samhället på detta sätt ”straffar” sina medborgare, 

borde den offentliga makten försöka skydda den enskilde? Avvägningen ligger mellan 

arbetsgivarens rätt att anställa och den enskildes rätt till personlig integritet. Andra faktorer, 

såsom risker vid återfall för de som finns på arbetsplatsen (som t.ex. skolbarn) eller som 

arbetstagaren annars ska arbeta med (t.ex. bankkunders pengar) kommer också in i 

avvägningen. Det råder olika meningar inom just det ämnet, men eftersom i vart fall graden 

av den kränkning individen riskerar, torde dennes rätt väga tyngst. 

 

                                                 
2
 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform. 

3
 NJA 1980 s. 725. 
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1.1 Problemformulering 

 

Regelverket som skyddar arbetstagares personliga integritet i arbetslivet är svåröverskådligt. 

Det består av disparata regler i olika lagstiftningar och skyddet är endast delvis reglerat. Det 

finns i dagsläget ingen särskild lag om personlig integritet i arbetslivet
4
. Frågan har vid två 

tillfällen utretts
5
 och för närvarande bereds det senaste förslaget i Regeringskansliet.  

 

Polismyndigheten uppskattar i en sammanställning från 2013 att antalet utdrag ur 

belastningsregistret har ökat. År 2003 ansökte 40 686 personer utdrag. År 2013 låg 

motsvarade siffra på 222 940 ansökningar. Ökningen motsvarar en ungefärlig femdubbling på 

en tioårsperiod. Enligt Polismyndigheten kan uppskattningsvis 85 till 90 procent av antalet 

begärda utdrag hänföras till av arbetsgivare uppställda krav
6
.  Bristen av regelverk i 

förhållande till detta innebär att det inte finns hinder mot att en arbetsgivare vid anställning 

begär att arbetssökande hämtar in och visar upp utdrag ur belastningsregistret. England har 

sedan 1970-talet lagstiftning inom området medan det i Sverige inte föreslagits först under 

detta sekel. 

 

Sverige och England präglas av den europeiska rättsharmoniseringen. England har en 

rättstradition som styrs av ”common law” vilken skiljer sig markant från det svenska ”civil 

law” baserade systemet. Medan politiken alltid har haft en central roll inom den engelska 

arbetsrätten har den s.k. svenska modellen gett arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna 

stort inflytande inom den svenska arbetsmarknaden. Med den svenska modellen åsyftas 

lagstiftarens relativt passiva roll i jämförelse med den mera aktiva rollen som lagstiftare intar i 

England, där Sverige i stället har låtit arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna genom 

kollektivavtal reglera marknaden. Arbetsrättsliga lagar och regler har till syfte att vara en yttre 

ram för parternas gemensamma kollektivavtal.
7
  

 

De två centrala områdena som uppsatsen söker belysa är:  

 

1) Säkerställandet av den anställdes rätt till personlig integritet vid ett 

anställningsförfarande  

                                                 
4
 Lunning och Toijer (2010), s 404. 

5
 SOU 2002:18 och SOU 2009:44. 

6
 SOU 2014:48 s.82.  

7
 Nyström, B., EU och arbetsrätten, 3 u., Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 2009, s. 62. 
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2) Den arbetssökandes svaga ställning vid rekryteringsförfarandet 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Utgångspunkten för uppsatsen är Utredningen om registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48). 

Utredningen föreslår ett förbud mot arbetsgivare att utföra informell 

belastningsregisterkontroll. 

 

Uppsatsens syfte är bl.a. att undersöka och jämföra hur det svenska rättssystemet ser på 

belastningsregisterutdrag under rekryteringsförfarandet. Eftersom England sedan 1975 har 

både lagstiftning och uttömmande praxis inom just det område som det svenska lagförslaget 

har haft i syfte att klarlägga, kommer en genomgripande undersökning genomföras inom 

samma område avseende engelsk rätt. För att belysa hur lagen i England fungerar på detta 

område finns det motiv att undersöka hur de engelska domstolarna har tolkat 1975 års lag i 

förhållande till de personer som redan har pågående anställning och riskerar att bli uppsagda 

efter händelsen att en arbetsgivare fått reda på en anställds tidigare begångna brott.  

 

Dessutom kommer frågan, som är nära relaterad till ovanstående och central enligt 

utredningen, nämligen andra möjligheter för arbetsgivare att få reda på en anställds- eller 

arbetssökandes tidigare begångna brottslighet. Uppsatsen knyter an till hur internettjänster 

såsom Lexbase kan komma att få för betydelse i förhållande till utredningens lagförslag. I den 

mån denna fråga berörs kommer uppsatsen att nämna yttrande– och informationsfriheten, med 

en ansats att ta reda på om eventuella konflikter kan uppkomma i relation till den 

arbetssökande eller anställdes rätt till personlig integritet å ena sidan, och arbetsgivarens rätt 

till information och yttrandefrihet på den andra sidan. 

 

Uppsatsen söker besvara de ovanstående frågorna i syfte att analysera för- och nackdelar med 

respektive system samt diskutera de möjliga praktiska följderna om utredningens förslag blir 

lag. 
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1.3 Avgränsningar 

 

Uppsatsen kommer framförallt att behandla privata arbetsgivare. Utifrån detta, ämnar 

uppsatsen jämföra utredningens ställningstaganden med det engelska regelverket i denna 

fråga. Detta motiveras utifrån att det för myndigheter gäller särskilda regler som det inte är 

möjligt att ta upp inom ramen för en uppsats av detta omfång. 

 

Med hänvisning till de påtagliga skillnader som råder mellan det svenska och engelska 

regelverket kan en komparativ studie tydliggöra likheter och skillnader bland de lagstadgade 

reglerna i respektive jurisdiktion. Det faktum att Sverige sannolikt kommer att ha en lag vars 

syfte vid första anblick korresponderar med det Engelska systemet utgör ytterligare skäl till 

varför en komparativ studie av ämnet kan få ett intressant utfall. I syfte att belysa den 

engelska regleringens tillämpning kommer en mer omfattade redogörelse kring det engelska 

regelverket att göras i den mån motsvarande regler inte finns i Sverige.  

 

Trots EU-rättens betydelse för de nationella regleringarna kring arbetsrätt, har diskussioner 

kring EU-lagstiftning och EU-domstolens praxis lämnats därhän för att behålla fokus på 

respektive länders rättsmodeller. Vidare skall varken Europakonventionen om de Mänskliga 

Rättigheterna (härefter EKMR) eller Europadomstolens praxis att undersökas. Då intentionen 

med denna uppsats är delvis att belysa den engelska rättens syfte med lagreglering inom detta 

område, kommer konventionen och Europadomstolens praxis dock att behandlas i den 

utsträckning den engelska rättens utveckling har påverkats därav. 

 

1.4 Metod 

 

I denna uppsats kommer en komparativ metod att tillämpas. Denna metod har valts mot 

bakgrund av att det svenska rättsläget genomgår en förändring och att det följaktligen är 

intressant att analysera och undersöka hur ett annat land har valt att hantera de 

rättsproblematiska frågeställningar som följer av lagreglering på detta område. Filippo 

Valguarnera anser att: 

 

Den komparativa metoden innebär något mer än bara studien av 

utländsk rätt. […] Den komparativa metoden går ut på en jämförelse, 
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det vill säga ett försök att förstå likheter och skillnader mellan 

rättssystem.
8
 

 

Denna metod gör det möjligt att få en bättre insikt inom det valda området genom att få en 

bättre förståelse av de likheter och skillnader som Sveriges och Englands sätt att reglera 

arbetsrätten. Många av dagens regler har någon form av utländskt ursprung
9
 . Även de 

svenska domstolarna har börjat begagna sig av en komparativrättslig tolkning av lagen. Det 

klassiska exemplet NJA 2005 s.608 visar hur högsta domstolen har valt att utnyttja 

komparativa inslag i domen för att stödja sina resonemang. 
10

 

 

För att kunna jämföra ländernas tolkning och tillämpning av frågan i praktiken används 

rättskällor såsom lagar, praxis och förarbeten. Mot bakgrund av att engelsk rätt på detta 

område är mer genomgripande än det svenska, är analysen av det engelska regelverket mer 

djupgående. Det skall ge en djupare förståelse för den svenska utredningens syfte med 

tillhörande förslag samt redogöra huruvida den engelska tolkningen kan utgöra ett 

komplement till det framtida svenska trots de påtagliga skillnaderna inom respektive 

rättssystem. Vid tillämpning av komparativ metod klarläggs det svenska rättsläget och de 

eventuella praktiska följderna som kan följa efter implementering av lagförslaget. 

 

1.5 Disposition 

 

Uppsatsen har till syfte att undersöka det föreslagna förbudet med ändamål att klargöra hur 

det svenska rättsläget kan förbättras ur lagstiftningssynpunkt.  Inledningsvis kommer avsnitt 2 

diskutera sambandet mellan återfallsstatistik och arbetslöshet. Därefter kommer en mer 

djupgående redogörelse av belastningsregistret i Sverige och England genomföras i avsnitt 3. 

 

Jag kommer vidare att undersöka de olika intressena och redogöra för tankemodellerna som 

ligger bakom regelverket. Bland detta kommer teman som t.ex. den arbetssökandes 

återanpassning i samhället, viljan att skydda de försvarslösa, egendom, och nationella 

säkerheten att vägas in. Fokus kommer att ligga på arbetssökandes rättigheter. 

 

                                                 
8
 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro, (red.), Juridisk Metodlära. 3 u, Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 141. 

9
 ibid, s. 142. 

10
 ibid, s. 172. 
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Uppsatsen även att fokusera mer djupgående på det brittiska regelverket. I syfte att bättre 

åskådliggöra arbetssökandes rättigheter och de engelska domstolarnas tolkning kring 

regelverket, kommer även en redogörelse av det engelska definitionen för arbetstagare att  

framföras. Även den allmänna rätt till privatliv har haft betydelse för tolkning av lagen 

kommer att diskuteras i avsnitt 5. 

  

Avslutningsvis kommer en analys av den svensk och engelska rätten att redogöras under 

avsnitt 6. Diskussion kring hur utredningens förslag till särskild lag om förbud mot 

registerkontroll kan komma ha för praktiska följder att diskuteras i samma avsnitt.  

2 Sambandet mellan arbetslöshet och återfallsstatistiken  

 

Även om ett orsakssamband är svårt att bevisa, konstaterar forskare att det föreligger ett starkt 

samband mellan arbetslöshet och brott.
11

 Individer har en högre benägenhet att begå brott då 

de är arbetslösa i jämförelse med perioder då de har arbete. 
12

 Att brottslighet är lägst i 

områden där lönerna är höga och arbetslösheten låg visar sig ej som helt oväntat.  Enligt en 

färsk granskning av Riksrevisionen, återfaller ca 40 procent av alla nya dömda i brott ånyo 

inom tre år. I genomsnitt återfaller sju av tio personer som tidigare dömts till fängelse i brott 

inom tre år. 
13

Det är såldes befogat att titta på statistik i förhållande till återfallsrisker, 

eftersom det enligt statistiken framgår att en person som tidigare begått brott har större 

sannolikhet att begå ytterligare brott.  

 

2.1 Sverige 

 

I Sverige återfaller tidigare fängelsedömda i högre utsträckning i brott än andra. 
14

 Risk för 

återfall varierar beroende på flera faktorer och kan ha flera olika orsaker. Tabellen nedan 

sammanfattar återfallsfrekvenserna beroende på brottstyp
15

: 

                                                 
11
  ord n,  ,  ors,   och  amsten M, Utvärdering av Krami för brottsdömda i kriminalvården-en 

ar etsmarknadsinsats för att minska ar etslös et o   återfall i  rott, Norrköping, 2013, s. 9.  
12

 Ibid. 
13

 RiR 2015:4 Återfall i brott- hur kan samhällets resurser användas bättre?passim. 
14

  ord n,  ,  ors,   och  amsten M, Utvärdering av Krami för brottsdömda i kriminalvården-en 

ar etsmarknadsinsats för att minska ar etslös et o   återfall i  rott, Norrköping, 2013 s.9.  
15

 Kriminalvårdsstatistik 2014 – BRÅ s. 282, siffrorna avser andel personer som återfallit i brott inom tre år av 

samtliga personer med en ingångshändelse 2007, efter grövsta brott i ingångshändelsen. 



 10 

 

Brottstyp Återfallsfrekvens 

Narkotikastrafflagen 66 % 

Brott mot staten 16-22 kap BrB. 46 % 

Tillgreppsbrott 8 kap. BrB 44 % 

Sexualbrott 6 kap. BrB 25% 

Brott mot allmänheten 13-15 kap. BrB 20 % 

 

Enligt granskningen av Riksrevisionen
16

 föreligger en markant brist på effektiva och 

samordnade insatser vid utslussning av lagförda lagöverträdare trots de resurser samhället 

satsar på detta. Det är således sannolikt att åtgärder vid utslussning av lagöverträdare kan ha 

effekt på återfall i brott.
17

 Även Justitieministern Morgan Johansson har yttrat att åtgärder vid 

utslussning av före detta lagöverträdare ska minska risken för återfall i brott.
18

  

 

2.2 England 

 

Mellan april 2012 och mars 2013 registrerades ungefär 538 000 vuxna och unga 

lagöverträdare i England och Wales. Bland de registrerade uppgifterna återfinns utdömda 

varningar, domar och beslut samt frigivningar från häktet. I genomsnitt begår ca 26,1 procent 

av alla tidigare dömda nya brott inom ett år. Denna siffra motsvarar ca 140,000 återfall och 

motsvarar en minskning av 0,3 procent i jämförelse med föregående 12 månaderna fram till 

och med mars 2013 samt en minskning av 2,7 procent sedan 2002.
19

 

 

2.3 Kommentar 

 

Det engelska och svenska påföljdssystemet präglas i stor grad av samma principer. Straffets 

syfte brukar delas in i bl.a. allmänprevention, individualprevention, humanitet och 

proportionalitet
20

. Av central betydelse i England är synen att enbart föra gärningsmän inför 

rätta är meningslöst om samma brottslingar försätter att begå brott. Även om bestraffning är 

ett grundläggande sätt att hantera kriminalitet, är det ofta inte tillräckligt för att förhindra att 

                                                                                                                                                         
https://www.bra.se/download/18.6cde4de61493868542d11e/1414606954369/2014_18_Kriminalstatistik_2013.p

df.  
16

 RiR 2015:4 Återfall i brott- hur kan samhällets resurser användas bättre? passim 
17

 http://www.dagensjuridik.se/2015/03/atgarder-vid-utslussning-justitieministerns-medicin-mot-aterfall-i-brott.  
18

 ibid. 
19

 Ministry of Justice, Proven reoffending statistics quartely bulletin: April 2012 to March 2013 

”https://www.gov.uk/government/statistics/proven-reoffending-statistics-april-2012-to-march-2013”. 
20

 Reimer S, Påföljdssystemet- en legal infrastruktur SvJT 2010 s. 506, s. 507. 

https://www.bra.se/download/18.6cde4de61493868542d11e/1414606954369/2014_18_Kriminalstatistik_2013.pdf
https://www.bra.se/download/18.6cde4de61493868542d11e/1414606954369/2014_18_Kriminalstatistik_2013.pdf
http://www.dagensjuridik.se/2015/03/atgarder-vid-utslussning-justitieministerns-medicin-mot-aterfall-i-brott
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gärningspersonerna återfaller i kriminellt beteende.  

 

En persons benägenhet att återfalla i brott kan ha flera olika orsaker. Den brottsling som söker 

arbete kan sägas vara motiverad till att inte begå ytterligare brott igen. Å andra sidan kan även 

anställningen i sig minska risken för återfall i brott t.ex. för att den enskilde är för trött att 

planera nya illdåd efter en lång arbetsdag. Den kategori som söker anställning kan även sägas 

vara så pass motiverad att söka arbete, att risken för återfall blir mindre. En enskild kan även 

riskera att återfalla i brott beroende på personlighetstyp. En individ lagförd tio gånger de 

senaste tre åren har större sannolikhet att begå brott igen i jämförelse med en person lagförd 

en gång sen tidigare för bagatellartade brott
21

. 

3 Belastningsregistret och rätten att ta del av registrerade 

uppgifter 

 

För att olika myndigheter inom rättsväsendet ska få tillgång till uppgifter som behövs inom 

verksamheten är ändamålet med att ha ett belastningsregister att dessa rättsvårdande och 

brottsbekämpande myndigheter lätt ska få ta del av dem
22

.  

 

Den brittiska motsvarigheten till personuppgiftslagen
23

 är ett resultat av den europeiska 

rättsharmoniseringen inom området genom implementeringen av EG:s dataskyddsdirektiv.
24

 

Innehållet i bägge lagarna är huvudsakligen av samma innehåll. Båda lagarna reglerar bl.a. 

den enskildes insynsrätt och upplyser om att personer har rätt till att begära ut skriftligt utdrag 

ur polisens register gällande dem själva. Belastningsregistret och rätten att ta del av 

registrerade uppgifter kommer nedan att redogöras i förhållande till svensk och engelsk rätt. I 

avsnitt 4 beskrivs utredningens lagförslag och regleringen som grundar arbetssökandes 

rättigheter för respektive land. 

 

                                                 
21

Brottsförebyggande rådet, Rapport 2014:18, Kriminalstatistik 2013, Lenanders Grafiska AB, Stockholm, 2014 

”https://www.bra.se/download/18.6cde4de61493868542d11e/1414606954369/2014_18_Kriminalstatistik_2013.

pdf.” 
22

 Lag (2014:593) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister. 
23

 The Data Protection Act 1998.  
24
  uropaparlamentets och r dets direktiv   /  /   av den 2  oktober 1    om skydd för enskilda personer med 

avseende p  behandling av personuppgifter och om det fria flödet av s dana uppgifter (Celex 31995L0046).  

https://www.bra.se/download/18.6cde4de61493868542d11e/1414606954369/2014_18_Kriminalstatistik_2013.pdf
https://www.bra.se/download/18.6cde4de61493868542d11e/1414606954369/2014_18_Kriminalstatistik_2013.pdf
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3.1 Svensk rätt 

 

Bestämmelsens närmare innehåll återfinns i 3-5 § i lagen om belastningsregister
25

 och 

förordningen om belastningsregister
26

. I vissa fall förs uppgifter om lagöverträdare dömda 

utomlands även in i belastningsregistret. De uppgifter som registreras i belastningsregistret 

framgår av 3-4a §§ i lagen om belastningsregistret. Samtliga påföljder ska föras in (se avsnitt 

3.1.3). Vidare, får regeringen enligt 5 § samma lag meddela föreskrifter om uppgifterna 

registret ska innehålla. 

 

Till skillnad från en informell begäran om utdrag ur belastningsregistret, finns det 

bestämmelser som reglerar rätten för arbetsgivare själva begära och få ett 

belastningsregisterutdrag inför anställning. Dessa bestämmelser återfinns i 10 § lagen om 

belastningsregister och 21-22c §§ förordning om belastningsregister (se avsnitt 3.1.2). Enligt 

offentlighet- och sekretesslagen gäller absolut sekretess i förhållande utdrag eller förande av 

belastningsregistret.
27

 Vidare får utlämnade av uppgifter ur registret enbart ske i enlighet med 

vad som föreskrivs i lagen om belastningsregister, säkerhetsskyddslagen och andra 

förordningar som har meddelats med stöd av dessa lagar
28

. De sekretessbrytande 

bestämmelserna som återfinns i 10 och 12 kap. samma lag är inte tillämpliga enligt 35 kap. 3 

§ samma lag. Detta betyder att den registerförande myndigheten enbart får lämna ut uppgifter 

ur belastningsregistret i den mån det är föreskrivet enligt lag.
29

 

 

Det framgår av andra författningar huruvida en arbetsgivare har en rätt eller en skyldighet att 

begära att en arbetssökande själv hämtar ut ett belastningsregisterutdrag och sedan visar upp 

det för arbetsgivaren vilket kommer att redogöras i avsnitt 4.1.5. 

3.1.1 Bakgrund till gällande rätt 

 

Att en arbetssökande har rätt att utan kostnad begära utdrag ur kriminalregistret beträffande 

sig själv är ett uttryck för den enskildes insynsrätt enligt bl.a. personuppgiftslagen
30

 , 

offentlighetsprincipen i tryckfrihetsförordningen
31

 och offentlighets- och sekretesslagen.  

                                                 
25

 Lag (1998:620) om belastningsregister. 
26

 Förordning (1999:1134) om belastningsregister. 
27

 SOU 2014:48 s. 44. 
28

 35 kap. 3 § offentlighet- och sekretesslag (2009:400). 
29

 SOU 2014:48 s. 44. 
30

 Personuppgiftslag (1998:204). 
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Före ikraftträdandet av lagen (1988:287) om ändring i lagen (1963:197) om allmänt 

kriminalregister den 1 januari 1989 var möjligheterna för den enskilde att ta del av uppgifter 

om sig själv i belastningsregistret begränsade. Ett bakomliggande syfte med den dåvarande 

regleringen var rädslan att potentiella arbetsgivare skulle bl.a. utnyttja regelverket genom att 

kräva arbetssökande på straffrihetsintyg. Resonemanget i propositionen
32

  med förslag till 

ändringen utgick från att det numera skulle anses vara svårbegripligt att motivera att det 

egentliga skälet för att hemlighålla uppgifter om den enskilde hänförde sig till att skydda den 

registrerades egna intressen. Vidare framhölls det i propositionen: 

 

”Att öppna de aktuella registren för de registrerade själva 

överensstämmer också bäst med den grundläggande principerna i 

fråga om allmänna handlingars offentlighet i 2 kap 

tryckfrihetsförordningen och om den enskildes rätt i 14 kap 4 § 

sekretesslagen att förfoga över sekretess som gäller i hans intresse. 

Likaså talar grundsatsen bakom 10 § datalagen – liksom motsvarande 

regel i artikel 8 i Europarådets konvention om skydd för enskilda vid 

automatisk databehandling av personuppgifter --- om den 

registrerades rätt att få underrättelse om innehåller i en personuppgift 

beträffande honom skälv som ingår i ett personregister för en sådan 

ordning. Praktiskt sett innebär en rätt till insyn för den enskilde bl a 

en möjlighet att upptäcka eventuella fel och att i så fall ta initiativ till 

rättelser.
33

 ” 

 

Propositionen betonade även att man skulle följa utvecklingen och ingripa (dvs. ändra lagen) 

om det visade sig att arbetsgivare missbrukade systemet
34

. 

 

Härefter bör också nämnas att Europarådets rekommendation från 1984
35

 rörande 

kriminalregister och rehabilitering av dömda personer angav att belastningsregister är avsedda 

för att diverse myndigheter inom rättsväsendet ska kunna fatta riktiga beslut. Vidare 

rekommenderades det att andra ändamål med registret borde begränsas så mycket som 

möjligt. Europarådet antog en rekommendation 1987
36

 som anslöt till Europarådets 

konvention av år 1981 om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av 

personuppgifter. Enligt denna rekommendation skall den enskilde informeras om de uppgifter 

som samlats in om denne, när det inte längre är till förfång för polisverksamheten. 

                                                                                                                                                         
31

 Tryckfrihetsförordning (1949:105). 
32

 NJA II 1988 s.118. 
33

 NJA II 1988 s.118 sid 121. 
34 Prop. 1987/88:122  s.20. 
35

Europarådets rekommendation No. (84) I0.  
36

 Europarådets rekommendation No. (87) 15. 
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Härefter behandlades den enskildes insynsrätt. Bl.a. föreslogs det i 1985 års promemoria
37

 att 

den enskilde skulle ha rätt att ta del av uppgifter som hemlighölls med hänsyn till individens 

egna intressen. Enligt förslaget skulle denne få ta del av uppgifterna genom att infinna sig på 

en polisstation för att kunna läsa uppgifterna på en bildskärm eller ta del av uppgifterna 

genom en utskrift.  Ett senare förslag
38

anförde att skyddet för den enskilde enligt 

bestämmelserna i sekretesslagstiftningen
39

 inte ska gälla i förhållande till honom själv. 

Dessutom gjorde sig 10 § datalagen
40

 också gällande i denna fråga. Följaktligen, kunde det 

betvivlas huruvida hemlighållande av uppgifterna torde vidmakthållas med hänsyn till den 

enskildes intressen. Att den enskilde skulle få ta del av informationen via ett registerutdrag 

ansågs utgöra den enda lösningen. Det framhölls även då att det fanns en risk att utdragen 

skulle användas som straffrihetsintyg. Inför lagens implementering menade regeringen att den 

enskildes rätt till personlig integritet skulle tillgodoses genom reglerade begränsningar vid 

utlämnande av uppgifterna
41

. Regeringen förklarade att detta skulle motverka att 

registerutdragen skulle användas som ett s.k. straffrihetsbevis. 

 

3.1.2 Vilka utom myndigheter har tillgång till uppgifterna? 

 

Uppgifterna i belastningsregistret är konfidentiella. I prop. 1997:98:97 uttalades att:  

 

Förutom den registrerade själv är det främst myndigheterna inom 

rättsväsendet som har ett berättigat intresse av att få del av uppgifter 

från belastningsregister. Med hänsyn till den registrerades 

rehabilitering bör andra myndigheter eller enskilda normalt inte få 

tillgång till uppgifterna.
42

 

 

I vissa fall kan emellertid privata arbetsgivare själva begära ett registerutdrag från polisen 

inför anställning
43

. Enligt 10 § lagen om belastningsregister tillfaller privata arbetsgivaren en 

rätt att ta del av uppgifter ur en enskilds belastningsregister i fråga om anställning inom 

diverse brottsförebyggande verksamheter, som t.ex. bevakningsföretag. Samma rätt tillfaller 

                                                 
37

 Ds Ju 1985:8 angående lag om brottsregister m.m. 
38

 ibid. 
39

 14 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100), upphävdes av offentlighet- och sekretesslagen (2009:400). 
40

 Datalag (1973:289). 
41

 Prop. 1997/98:97 s 73 ff. 
42

 Prop. 1997/98: 97 s. 65. 
43

 Jfr. Dir 2013:56 Registerutdrag i arbetslivet s. 3. 
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även privata arbetsgivare inom vårdbranschen.  Uppgifterna innehåller enbart uppgifter om 

brott som har föranlett till annan påföljd än penningböter
44

. 

3.1.3 Vilka uppgifter registreras? 

 

De uppgifter som registreras är:
45

 

 Fängelse 

 Villkorlig dom 

 Skyddstillsyn 

 Penningböter 

 Dagsböter 

 Ungdomstjänst 

 Tillträdesförbud 

 Förvandlingsstraff, omvandling till fängelse för böter
46

 

 Bortfallande av fängelsestraff
47

 

 Ungdomsvård eller överlämnande till vård enligt lagen (1988:870) om vård av 

missbrukare i vissa fall. 

 En tilltalad som blid fälld för brott men fri från påföljd. 

 De tillfällen inget åtal har väckts om personen var 18 år och äldre vid tidpunkten för 

brottet
48

  

 Kontaktförbud 

 Sluten ungdomsvård  

 Rättspsykiatrisk vård 

 

3.1.4 Hur länge finns uppgifterna registrerade? 

 

Att en enskild har blivit fälld för ett brott betyder inte nödvändigtvis att uppgifterna kommer 

att finnas med i belastningsregistret för all framtid. En uppgift i belastningsregistret ska finnas 

kvar så länge en annan uppgifts gallringstid, inte har infallit. Undantaget är penningböter som 

inte påverkar gallringstiden för andra uppgifter. I 16-18 §§ framgår det att gallringsfristen är 

                                                 
44

 21 § förordning (1999:1134) om belastningsregister. Se även SOU 2014:48 s. 39. 
45

 se 3-4a §§ Lag (1998:620) om belastningsregister. 
46

 18 § eller 21 § (1979:189) bötesverkställighetslagen. 
47

 35 kap 8 eller 9 § Brottsbalk (1962:700). 
48 Lag (2008:47) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister. 
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tre, fem eller tio år beroende på vad det är för uppgift som har lagrats. Med undantag för att 

fängelsedomar gallras senast 20 år efter frigivning och överlämnade till rättspsykiatrisk vård 

som gallras senast 20 år efter utskrivning, är den längsta tid en uppgift finns kvar i registret 20 

år.
49

 

 

En överensstämmande gallringsfrist återfinns för de fall som berör villkorlig dom, 

skyddstillsyn, ungdomsvård, överlämnande till vård enligt lagen (1988:870) om vård av 

missbrukare i vissa fall och ungdomstjänst. En skillnad i det sistnämnda fallet är dock att 

tiden för gallringsfristen räknas från beslutet eller domen.  

 

Gallringstiden för sluten ungdomsvård är tio år efter verkställande av påföljden. Däremot är 

gallringstiden tio år efter utskrivningen i förhållande till uppgifter om överlämnande till 

rättspsykiatrisk vård.  

För uppgifter om böter är fristen fem år efter beslutet, domen, föreläggandet av ordningsboten 

eller godkännande av strafföreläggandet. Om någon har förklarats fri från påföljd enligt 30 

kap. 6 § brottsbalken gallras uppgiften tio år efter beslutet eller domen.  

För personer under 18 år är gallringstiden tre år vid åtalsunderlåtelse beräknat från tidpunkten 

för utförande av den brottsliga handlingen. För de fall som berör en person som var under 18 

år vid tidpunkten för brottet eller brotten gäller följande: villkorlig dom, skyddstillsyn, 

ungdomsvård, överlämnande till vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa 

fall och ungdomstjänst samt om någon har förklarats fri från påföljd enligt 30 kap. 6 § 

brottsbalken förklarats fri från påföljd, gallras uppgifterna fem år efter beslutet eller domen. 

I misstankeregistret för uppgifter om den enskilde lämnas ut om det står klart att det kan ske 

utan skada eller med för den enskilde eller någon som står personen närstående. Om inget 

annat framgår av lagen, gäller inte sekretess i förhållande till enskilde. 

 

Ett allmänt brott som inte leder till någon fällande dom hamnar inte belastningsregistret.  

Vidare registreras inga uppgifter i registret följande en friande dom i första instans. Om en 

tilltalad frias i en högre instans försvinner uppgiften ur registret efter det att den friande 

domen vinner laga kraft. 

                                                 
49

 17-18 §§ lag om belastningsregister (1998:620). 
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3.2 Engelsk rätt 

3.2.1 Bakgrund till gällande rätt 

 

En arbetsgivare har möjlighet att ta reda på huruvida en arbetssökande finns med i 

belastningsregistret genom reglerna i The Police Act 1997. Redogörelsen för detta avsnitt om 

registreringssystemet kommer att kompletteras med en djupare redogörelse för the 

Rehabilitation of Offenders Act 1974 i avsnitt 4.2 Likt de svenska reglerna drar lagen en gräns 

i förhållande till när en arbetsgivare får respektive inte får ta del av informationen. Lagen 

medför en möjlighet för vederbörande att granska registret via the Disclosure and Barring 

Service (härefter DBS). Informationen är datoriserad och lämnas ut efter en begäran av den 

arbetssökande som är föremål för kontrollen eller genom en s.k. ” BS-registrerad 

verksamhet”. En DBS registrerad verksamhet är oftast den arbetssökandes tilltänkta 

arbetsgivare, eller en organisation som företräder arbetsgivaren för kontrollen. DBS 

registratorn och den DBS registrerade verksamheten måste godkännas av DBS för att få 

genomföra denna typ av registerkontroll. 

 

I dagsläget finns det tre typer av ”utdrag” som kan efterfr gas. Dessa olika typer av utdrag 

beskrivs i avsnitt 3.2.2.1-3.2.2.3. Denna lag har genomgått en förändring till följd av 

rättsfallet R. (on the application of T) v Chief Constable of Greater Manchester
50

. Målet 

handlade om två arbetstagarparten (T och B) som hade överklagat beslut om avslag på deras 

begäran av laglighetsprövning av ovanstående lag.  

 

T hade, i samband med att ha gjort sig skyldig till cykelstölder, vid elva års ålder fått två 

varningar av polisen.  När han vid 17 års ålder ansökte om att få arbeta med barn och två år 

senare sökte sig vidare till universitetsstudier avslöjades de tidigare lagöverträdelserna. 

 

B hade i samband med att ha lämnat en butik utan att betala för varor fått en varning av 

polisen. I samband med att varningen kom arbetsgivaren till känna genom en s.k. ”Enhanced 

 riminal re ord  ertifi ate” enligt s. 115 The Police Act 1977 och fick därför inte fortsätta 

med sin anställning som vårdare. 

 

Både T och B yrkade att bestämmelserna enligt (lagen som ändrades) var oförenliga med 

                                                 
50

 R. (on the application of T) v Chief Constable of Greater Manchester 2014 WL 2652683. 
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rätten till privatliv enligt Art. 8 EKMR. Vidare yrkade T skyldigheten enligt (lagen som 

ändrades) att utlämna uppgifter ur registret stred mot Artikel 8 EKMR. engelska Court of 

Appeal beslutade att reglerna i (lagen som ändrades) som uppställer ett krav på den enskilde 

att avslöja tidigare lagöverträdelser var oproportionerligt och gick utöver det legitima målet 

att skydda arbetsgivare och utsatta individer. Vidare förklarade domstolen att kravet på 

offentliggörandet enligt (lagen som ändrades) var oförenligt med Artikel 8 samt att The 

Rehabilitation of Offenders Act 1974 (Exceptions) Order 1975 utgjorde maktmissbruk av The 

Rehabilitation of Offenders Act 1974. 

Domen överklagades och prövades av The Supreme Court. Överklagandet bifölls delvis. Lord 

Wilkinson i sina domskäl menar att lagrade uppgifter såsom tilldelade varningar kan under 

vissa omständigheter falla under skyddet som återges i Artikel 8 EKMR. Att uppgifterna i 

fråga undanröjts och till följd försvårat T och B möjligheter att uppta önskad arbete betyder 

därför att regeln i ECRC strider emot Artikel 8 EKMR. Med hänvisning till domen M.M. mot 

Förenade Kungariket
51

 menade Lord Wilkinson att den gällande lagen inte gör någon skillnad 

mellan brottstyp, målets utfall, hur lång tid som gått sedan brottet ägde rum, huruvida 

uppgifterna är av betydelse för anställningens upptagande samt avsaknaden av en process för 

oberoende granskning av beslut för utlämnande av uppgifterna enig s 113A 
52

. Inte heller 

ansågs undanröjandet vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle.  

Rättsfallet R. (on the application of T) v Chief Constable of Greater Manchester
53

 hänvisar till 

målet M.M. mot Förenade kungariket
54

 som har utvecklat regleringen kring 

belastningsregistret i England. Målet handlande om en kvinna som arresterats för att hon fört 

bort sitt barnbarn utan föräldrarnas tillstånd. Omständigheterna kring målet var så pass 

förmildrande att åklagaren beslutade att tilldela en s.k. ”anmärkning” (eng.”caution”).  enna 

typ av anmärkning registreras sedermera i belastningsregistret, vilket resulterade i att hon blev 

vägrad anställning under en pågående rekryteringsprocess. Det brittiska regelverket 

genomgick en lagändring vilket gav till följd att brott som berörde barn förblev registrerade 

utan tidsgräns. Domstolen fastslog att kvinnan hade gått miste om anställning på grund av att 

hon fanns med i registret. Domstolen fann vidare att hon sannolikt skulle riskera liknande 

konsekvenser så länge hon fanns med där. Europadomstolen konstaterade att denna typ av 

registrering gäller känslig persondata som under vissa förhållanden kan bli tillgänglig för 

                                                 
51 M.M. mot Förenade Kungariket (dom 13.11.2012). 
52

 The Rehabilitation of Offenders Act 1974 (Exceptions) Order 1975.  
53

 R. (on the application of T) v Chief Constable of Greater Manchester 2014 WL 2652683. 
54

 M.M. mot Förenade Kungariket (dom dem 13 november 2012).  
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andra personer, sannolikt långt efter det att den registrerade händelsen ägt rum. Därav 

betonades vikten av att ta tydliga regler om hur sådana föreskrifter och persondata 

behandlades, samt hur länge dessa uppgifter fick lagras och begagnas när andra personer än 

den enskilde och när uppgifterna skulle avlägsnas ur registret.  

 

Registret gjorde ingen skillnad mellan artbrott, återfallsfrekvens eller betydelsen av vad 

brottet skulle för en anställning. I det förevarande fallet påpekade domstolen att det faktum att 

den tidsperiod som uppgiften skulle finnas med i registret skulle fortgå under en längre tid än 

vad hon tidigare haft anledning att förvänta sig när hon vid tidpunkten hade accepterat en 

varning istället för att begära en domstolsprövning. Med beaktande av samtliga 

omständigheter förklarade europadomstolen att inskränkningarna i kvinnas rätt till respekt för 

privatliv inte fyllde kravet på laglighet varför brott enligt artikel 8 EKMR förelåg. 

 

Europadomstolen menade att oklarheterna i regelverket i Nordirland i förhållande till 

uppgifternas bevarande, utlämnande eller insamlande av personuppgifterna således utgjorde 

ett brott mott rätten till privatliv enligt artikel 8 EKMR. Även om regleringen kring 

belastningsregister varierar beroende på var man befinner sig i Storbritannien, resulterade 

rättsfallet i att även de dåvarande engelska reglerna skärptes.  

 

3.2.2 Vilka utom myndigheter har tillgång till uppgifterna? 

 

En arbetssökande har i vanliga fall ingen skyldighet att informera potentiella arbetsgivare om 

s.k. ”spent” lagöverträdelser. På samma sätt har en arbetssökande ingen skyldighet att i alla 

lägen att upplysa en arbetsgivare om ”unspent” brott. Arbetsgivaren har som huvudregel en 

skyldighet att bortse från tidigare beg ngna ”spent” brott under rekryteringsprocessen (se 

avsnitt 4.2).  Belastningsregistret i England innehåller emellertid uppgifter om brott som är 

”spent” och brott som är ”unspent”, dvs. brott som har ”preskriberats” och brott som inte har 

”preskriberats”. I arbetsrättsliga sammanhang är detta motiverat eftersom viss yrken är 

undantagna från huvudregeln om att arbetssökande får hålla tyst om att de dömts för brott som 

nu är ”spent”. dvs. den arbetssökande har i dessa fallen skyldighet att upplysa arbetsgivaren 

om tidigare brottsliga handlingar, även om brotten är ”spent”.  

 

Uppgifterna i belastningsregistret är konfidentiella. Rätten att ta del av informationen är 
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begränsad till fall där informationen behövs för att skydda bl.a. ”utsatta personer”, säkerställa 

att brottsbekämpande och rättskipande myndigheter kan utföra dess funktion samt för att 

skydda rikets säkerhet. 

 

Det finns huvudsakligen tre olika typer av registerutdrag som kan lämnas ut i England.  

3.2.2.1 Criminal conviction certificate (s 112 The Police Act 1997)  

 

Denna typ av utdrag innehåller uppgifter om den enskildes tidigare lagöverträdelser. En s.k. 

”lagöverträdelse” enligt denna lag har samma innebörd och definition som  terfinns i The 

Rehabilitation of Offenders Act 1974. Information om överträdelser som är “spent” kommer 

inte att återges. Alternativt visar registret att den enskilde inte har begått brott.  

 

Det är inte möjligt för en potentiell arbetsgivare att direkt vända sig till DBS och påfordra 

utdraget. Arbetsgivaren måste begära utdraget av den arbetssökande som själv som vänder sig 

till myndigheten och ansöker om utdraget. 

3.2.2.2 Criminal records certificate (s 113 The Police Act 1997)  

 

Detta utdrag, även kallat för ”standard disclosure” är mer detaljerat än ett ” riminal 

conviction certificate enligt s.112 The Police Act 1997. Alla brott den enskilde har gjort sig 

skyldig till  terges här, även de som är ”spent” enligt The Rehabilitation of Offenders Act 

1974. Detta är motiverat utifrån att den som söker vissa yrken har en skyldighet att upplysa 

potentiella arbetsgivare om tidigare lagöverträdelser
55

. 

 

Yrken där en arbetssökande åläggs denna skyldighet är bl.a.
56

; 

- läkare 

- advokater (barrister) och jurister (solicitor) 

- auktoriserade revisorer, certifierade revisorer 

- tandläkare, tandhygienister och dyl. 

- Veterinärer 

- Sjuksköterskor, barnmorskor 

- Optiker 

                                                 
55 The Rehabilitation of Offenders Act (Exceptions) Order 1975. 
56 Schedule 1, Prt 1, Professions, Art 2(3), 3 och 4. Rehabilitation of Offenders Act 1974. 
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- Läkemedelskemister 

Registrerade lärare (i Skottland) 

Alla andra yrken som omfattas av The Medicine Act 1960 och som åläggs inskrivning 

enligt den lagen. (m.m.) 

 

En begäran om utdrag enligt denna paragraf görs av den enskilde som är föremål för 

kontrollen, men den enskildes begäran måste bestyrkas av en DBS registrator som arbetar för 

en s.k. ” BS registrerad verksamhet ”. 

3.2.2.3 Enhanced criminal record certificate (s. 115 The Police Act 1977)  

 

 tt ”enhanced criminal record certificate”, eller ”enhanced disclosure” som det även kallas 

(härefter ECRC) innehåller inte bara information som finns i kriminalregistret, utan även 

annan information som har registrerats av lokala polismyndigheter. Med annan information 

åsyftas bl.a. varningar och frigivningar (villkorliga och ovillkorliga).  

 

Ett ECRC kan komma till användning i de fall en potentiell arbetstagare söker anställning 

inom verksamheter där denne kommer att ta hand om, vara ensam ansvarig eller på något sätt 

arbeta med övervakning av särskilda utsatta personer. En begäran enligt denna paragraf görs 

p  samma sätt som en ”criminal records certificate” enligt s. 113 the Police  ct 1  7, dvs. 

den arbetssökande begär utdraget och en DBS registrator anställd på en DBS registrerad 

verksamhet bestyrker begäran.. 

 

 n s.k. ”code of practice” om tillämpning av ovanst ende bestämmelser  terfinns i paragraf 

122(2) the Police Act 1997. 

3.2.3 Vilka uppgifter registreras?  

 

The Police National Computer (PNC) lagrar uppgifter om alla personer som har gripits, 

dömts, fått en anmärkning (eng. cautioned), fått en eller flera reprimander eller varning för 

brott som kan bestraffas med fängelse i minst ett år och ett antal andra mindre brott som t.ex. 

fylleri på offentlig plats (eng. drunkedness in a public place). 
57

 

 

                                                 
57

 Article 4 The Police Act 1997 (Criminal Record Certificates: Relevant Matters) (Amendment) (England and 

Wales) Order 2013.  
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År 2010 infördes the Police National Database (PND). PND är en databas för hela 

Storbritannien som innehåller all information som finns i PNC och ytterligare information 

som lagras av de lokala polisstyrkorna. Detta inkluderar bl.a. information som t.ex. 

”anklagelser” (eng. ”allegations”).  

 

3.2.4 Hur länge finns uppgifterna registrerade? 

 

Uppgifterna i det engelska belastningsregistret ”gallras” inte p  samma sätt som i det svenska. 

Om den enskilde har begått tre tidigare brott, gallras inte uppgifterna förrän 20 år. Oavsett om 

uppgifterna finns kvar i registret får man generellt inte ta hänsyn till brott som är ”spent” vid 

anställning.  

 

Uppgifterna gallras aldrig om den enskilde t.ex. döms till
58

: 

 fängelse 

 sexualbrott 

 innehav av narkotika 

 rättspsykiatrisk vård 

 Brott mot barn eller utsatta vuxna 

 

3.3 Kommentar 

 

Likt skyddsintressena enligt de svenska regleringarna är intentionen kring den engelska 

upplysningsplikten varierande beroende på vilka skyddsobjekt lagen ämnar skydda. Barn och 

vuxna i utsatta situationer samt yrken där rikets säkerhet står på spel är exempel på dessa och 

det råder inga större skillnader i förhållande till ändamålen. I de fall det inte föreligger någon 

risk för potentiella skyddsobjekt skiljer sig det svenska lagförslaget mot den engelska 

regleringen på ett mycket tydligt sätt. Medan en arbetsgivare enligt engelsk rätt som 

huvudregel har en skyldighet att bortse fr n tidigare beg ngna ”spent” brott under 

rekryteringsprocessen föreligger det inget uttryckligt förbud i de fall arbetsgivaren begär 

utdrag ur belastningsregistret av den arbetssökande.  

                                                 
58

 Disclosure and Barring Service and Home Office, List of offences that will never be filtered from a DBS 

certificate 

https://www.gov.uk/government/publications/dbs-list-of-offences-that-will-never-be-filtered-from-a-criminal-

record-check. 

https://www.gov.uk/government/publications/dbs-list-of-offences-that-will-never-be-filtered-from-a-criminal-record-check
https://www.gov.uk/government/publications/dbs-list-of-offences-that-will-never-be-filtered-from-a-criminal-record-check
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Det är fler uppgifter som lagras i det engelska belastningsregistret i jämförelse med det 

svenska. Medan t.ex. ett allmänt brott som inte leder till någon fällande dom generellt sett inte 

registreras i Sverige, innehåller PNC-registret i England uppgifter om personer som t.ex. har 

gripits, men inte dömts för brott. Vidare innehåller PND-registret även uppgifter om individer 

som endast har blivit anklagade för brott. Däremot har Europadomstolens praxis och rätten till 

privatliv under enligt 8 EKMR haft en betydelse för den engelska regleringens utformning på 

detta område. Efter domen i M.M. mot Förenade kungariket
59

 har de engelska domstolarna 

genom konventionsenliga tolkningar av de dåvarande reglerna demonstrerat en benägenhet att 

justera brister i lagstiftningen. 

 

4 Arbetssökandes rättigheter 

 

I både Sverige och England har arbetssökande ett diskrimineringsskydd. Detta skydd omfattar 

dock inte tidigare brottslighet eller vägran att visa upp registerutdrag. En arbetssökande, som 

inte tidigare varit anställd hos en arbetsgivare, har ingen rättslig grund för krav med anledning 

av att man inte fått anställning. I den mån det inte finns rättsregler som sanktionerar 

potentiella inskränkningar av arbetssökandes rättigheter kommer rättsläget avseende 

inskränkningar i anställdas rättigheter att diskuteras.  

 

4.1 Svensk rätt 

 

De rättigheter en arbetssökande åtnjuter är begränsade. En privat arbetsgivare har i princip fri 

anställningsrätt under rekryteringsförfarandet
60

. Arbetsgivaren kan på så vis anställa vilken 

arbetssökande som helst, så länge rekryteringen inte sker i strid mot gällande 

diskrimineringsregler, reglerna om företrädesrätt vid återanställning enligt lag (1982:80) om 

anställningsskydd (härefter, LAS) och vad som kan följa av kollektivavtal
61

.  

 

                                                 
59

 M.M. mot Förenade Kungariket (dom den 13 november 2012).  
60

 SOU 2014:48 s. 56. 
61

 SOU 2014:48 s. 57. 
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Rättsfallet AD 2000 nr 81 handlade om en läkare som hade sagts upp från ett vikariat som 

underläkare med anledning av omständigheter som hade att göra med att den anställde bland 

annat tidigare blivit dömd för bedrägeri, osant intygande och narkotikabrott. Dessa brott hade 

samband med arbetstagarens läkemedelsmissbruk. Frågan var huruvida det varit svikligt av 

läkaren att underlåta att självmant upplysa arbetsgivaren om sin bakgrund. Arbetsdomstolen, 

AD, konstaterade att det inte kunde anses att arbetstagaren svikligen föranlett arbetsgivaren 

att ingå anställningsavtalet. Att en arbetssökande inte självmant lämnar upplysning om sådant 

han eller hon inser är av betydelse för arbetsgivarens vilja att anställa menar AD utgör inte i 

sig något svikligt eller otillbörligt beteende.  Enligt AD 1997 nr 36 finns det inte någon 

långtgående skyldighet för arbetssökande att lämna uppgifter som kan påverka möjligheterna 

för att få anställning negativt. Ett undantag till denna regel är dock om uppgifterna ifråga 

skulle ha en så stor inverkan på anställningsavtalet att saklig grund för uppsägning enligt 7 § 

LAS skulle föreligga
62

. Sammanfattningsvis fastslog AD att omständigheterna inte var sådana 

som skulle kunna föranleda arbetsgivare att häva anställningsavtalet enligt 18 § LAS eller 36 

§ avtalslagen
63

.   

 

För att en arbetsgivare ska kunna häva ett anställningsavtal genom tillämpning av 30 och 33 § 

avtalslagen krävs förutom det faktum att förhållandena i relation till arbetssökandes förtigande 

varit som sådana att det kan anses rimligt att påföra denne en upplysningsplikt, att: 

 

1) den arbetssökande haft vetskap om de aktuella omständigheterna 

2) arbetsgivaren saknat relevant kunskap om omständigheterna, samt att kunskap om de 

aktuella omständigheterna skulle ha påverkat arbetsgivarens vilja att erbjuda 

arbetssökande anställning. 

3) arbetssökande varit i ond tro om att de okända omständigheterna varit av betydelse för 

arbetsgivaren vilja att ingå avtal.
64

 

 

Frågan om huruvida en enskild ska erhålla skadestånd för utebliven anställning på grund av 

kriminellt förflutet prövades även nyligen av Göteborgs tingsrätt (härefter 

” öteborgsdomen”)
65

.  En arbetssökande hade stämt ett landsting med yrkande om 

skadestånd. Mannen hävdade bland annat att landstinget sannolikt skulle ha anställt honom 

                                                 
62

 Jfr AD 1979 nr 143. 
63

 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 
64

 Malmberg, J, Arbetssökandes upplysningsplikt. Juridisk Tidskrift. Stockholm: Jure. 638-647. 
65

  Göteborgs tingsrätt T 406-14, Avgörandedatum 2014-06-25. 
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såsom sommarvikarie som skötare på en av de psykiatriska avdelningarna på ett sjukhus om 

han inte funnits med i belastningsregistret. Mannen anförde att en rekryteringspolicy om att 

inte anställa personer som fanns med i belastningsregistret var diskriminerande mot personer 

med kriminell bakgrund, vilket skulle stå i strid med bland annat regeringsformen, 

Europakonventionen och diskrimineringslagen. Tingsrätten konstaterade efter en samlad 

bedömning att övervägande skäl talade emot att beslutet att inte anställa mannen var fråga om 

myndighetsutövning. Skadeståndstalan ska därför enligt domstolen ogillas avseende den 

grunden. Vidare anför domstolen att mannen åberopat artikel 8 om rätt till skydd för 

privatlivet och artikel 14 om förbud mot diskriminering i Europakonventionen som stöd för 

sin talan. Domstolen finner dock att ingen av dessa artiklar är avsedda att skydda de intressen 

som är aktuella i fallet, det vill säga utebliven anställning på grund av kriminellt förflutet. 

Gällande diskrimineringslagen konstaterar tingsrätten att dess tillämpningsområde är 

begränsat till vissa specifika diskrimineringsgrunder och att mannen inte åberopat någon av 

dessa. Efter en samlad bedömning ogillade tingsrätten således käromålet. 

 

I domen framhåller tingsrätten att ingen av de åberopade artiklarna är avsedda att skydda det 

intressen som kärandeparten yrkade går dock att ifrågasättas. Det är korrekt att 

Europadomstolen har vägrat pröva frågan om integritetskränkning tidigare, däremot 

konstaterade domstolen i ett förenklat förfarande att det som skett inte innebar en kräkning av 

konventionsrättigheterna. Just den rättsfrågan handlade om drog- och alkoholtester på ett 

kärnkraftverk.
66

  

4.1.1 Arbetssökandes integritetsskydd 

 

Förutom några enstaka rättsregler finns idag ingen svensk lag som direkt tar sikte på att 

skydda personlig integritet i arbetslivet
67

. Skyddet för privatliv som följer av artikel 8 EKMR 

har inte påverkat den svenska interna rättsutvecklingen på samma sätt som i England (se bl.a. 

avsnitt 5). 

 

En arbetsgivare har rätt att inom ramen för arbetsledningsrätten, genomföra kontrollåtgärder, 

så länge dessa inte strider mot god sed eller lag. För att åtgärden inte ska stå i strid mot god 

sed krävs att det intresse som arbetsgivaren vill tillgodose genom åtgärden står i rimlig 

                                                 
66 Wretlund v. Sweden, Application no. 46210/99. 
67

 Lunning och Toijer (2010) s 404. 
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proportion till integritetsintrånget.
68

 Arbetsgivaren har ingen arbetsledningsrätt i förhållande 

till arbetssökande, men kan utan risk för sanktioner låta bli att anställa någon för att denne inte 

på begäran lämnar information eller underkastar sig undersökningar. En arbetssökande saknar 

således i allmänhet skydd för att angripa tilltänkta arbetsgivare som försöker tillgripa med 

integritetskränkande åtgärder under rekryteringsförfarandet. 
69

 Detta gäller emellertid inte 

genetiska undersökningar. 

 

Genom 2 kap. 1 § l första stycket lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. stadgas ett 

förbud att utan stöd i lag ställa villkor i avtal för att få en annan att genomgå genetiska 

undersökningar och/eller att lämna ut genetisk information om sig själv. En arbetsgivare som 

på något sätt har fått ta del av sådan information får således inte använda informationen och 

lägga det till grund för beslut om t.ex. anställning, lönesättning eller befordring.
70

  Förbudet 

gäller oberoende om den arbetssökande samtycker till att genomföra en genetisk 

undersökning eller att lämna ut genetisk information om sig själv under 

rekryteringsförfarandet
71

.  

 

Att en arbetstagare vägrar låta sig kontrolleras i andra fall (än vad som strider mot god sed 

eller lag) ger ingen arbetsgivare en automatisk saklig grund för uppsägning Principen kan 

illustreras i följande exempel: En arbetsgivare som motiverar en kontroll av säkerhetsskäl (i 

det här fallet urinprovtagning i ett ställningsbyggnadsföretag vid misstanke av 

cannabismissbruk), har domstolen fastslagit att även om provtagningen kan godtas för de 

uppenbara säkerhetsskälen som förelåg, och det faktum att saklig grund för uppsägning kan 

föreligga för de arbetstagare som vägrar underkasta sig kontrollen, måste arbetstagarna få 

möjlighet och tid på sig att tänka över situationen
72

. Den avgörande faktorn är således 

omständigheterna och förfarandesättet kring genomförande av kontrollåtgärden. Detta avgörs 

mot en avvägning av graden av integritetskränkningen i det enskilda fallet.
73

  

 

 

                                                 
68

 AD 2001 nr 3. 
69

 SOU 2009:44 s. 18. 
70

 Prop. 2005/06:64 s. 201 se även SOU 2014:48 s.57. 
71

 Prop. 2005/06:64 s. 172. 
72

 AD 1991 nr 45. 
73

 Jfr AD 1998 nr 97. 
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4.1.2 Tidigare utredningar 

 

Åtgärder för att stärka den personliga integriteten i arbetslivet har behandlats i två tidigare 

utredningar. I betänkandet Personlig integritet i arbetslivet
74

 fastslog integritetsutredningen 

att det finns ett flertal intressen där en arbetsgivare med rätta kan känna en behövlighet av att 

kontrollera om en arbetstagare tidigare har blivit lagförd för brott.  Lagförslaget tog sin 

utgångspunkt i personuppgiftslagen
75

.  En arbetsgivares intresse av att känna till bakgrunden 

för den som ska anställas grundar sig i att det många gånger är såväl svårt, dyrt och 

tidskrävande att säga upp en anställd av personliga skäl. Detta återspeglar det starka 

anställningsskydd en arbetstagare har. Utredningen fastslog däremot i en avvägning att en 

arbetstagares rätt till personlig integritet enbart kan underkastas arbetsgivares rätt till kontroll 

i sammanhang där säkerhet på arbetsplatsen hasarderas. I förhållande till de situationer där det 

skulle kunna anses befogat för en arbetsgivare att ta del av en arbetstagares uppgifter ur 

belastningsregistret menade integritetsutredningen att frågan måste avgöras från fall till fall.  

 

Lagförslaget implementerades inte. Istället genomfördes en annan utredning om 

integritetsskydd i arbetslivet
76

. I utredningens betänkande föreslogs ett förbud för arbetsgivare 

att utan stöd i lag begära av en arbetstagare att visa utdrag ur belastningsregistret. Regeln som 

föreslås i den aktuella utredningen (dvs. SOU 2014:28) är således av samma slag som 

föreslogs av utredningen för integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44).
77

  

 

De tidigare förslagen möttes med kritik. Sammantaget har kritikerna ansett att lagförslagen 

skulle innebära att skyddet för den personliga integriteten antingen skulle bli för starkt eller 

för svagt.  Bland annat menade kritikerna att lagstiftning enlig förslaget skulle innebära en 

nyansering av den tillämpliga regleringen av personuppgiftslagen
78

.  

 

 

                                                 
74

 SOU 2002:18. 
75

 Personuppgiftslag (1998:204).  
76

 SOU 2009:44. 
77

 SOU 2014:48 s. 109.  
78

 Se bl.a. Svenskt Näringsliv, Remissvar SOU 2009:44, Integritetsskydd i arbetslivet, Utredningen om 

integritetsskydd i arbetslivet 

”http://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Remisser/remissvar-2009-

108_530144.html/BINARY/Remissvar%202009-108”.  

http://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Remisser/remissvar-2009-108_530144.html/BINARY/Remissvar%202009-108
http://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Remisser/remissvar-2009-108_530144.html/BINARY/Remissvar%202009-108


 28 

4.1.3 Utredningen 

 

Utredningen hade som primärt syfte att fånga upp de tillfällen då en arbetsgivare utnyttjar en 

arbetssökandes insynsrätt genom att kräva av denna ett uppvisande av utdraget som ett 

straffrihetsintyg. Föreslaget innefattar en särskild lag om förbud mot enligt följande: 

 

I betänkandet föreslås en lag om förbud mot registerkontroll i arbetslivet. Enligt 1§ skall lagen 

gälla mellan arbetsgivare och arbetstagare, och vid tillämpning av lagen likställs med 

arbetstagare arbetssökande, praktikant och praktiksökande, inhyrd arbetskraft samt inlånad 

arbetskraft enligt bemanningslagen
79

. Enligt lagen ska alla avtal som strider mot förbudet vara 

ogiltiga i den delen. 
80

 

 

En arbetsgivare skall enligt förslaget inte få begära uppvisande av utdrag ur 

belastningsregistret utan författningsstöd. Införandet är således tänkt utformas som ett förbud 

mot efterfrågande av registerutdrag utan författningsstöd. Förbudet ska fyllas ut med 

undantagsregler där möjliggörande av registerkontroll medges i specifika fall. 

 

Förbudet är tänkt att gälla dels under pågående rekrytering, men också för de fall en 

arbetsgivare kräver att få se ett belastningsregisterutdrag av en anställd arbetstagare. I den 

meningen är förbudsförslaget utformat i syfte att ha ett brett tillämpningsområde. 

Om en arbetsgivare bryter förbudet ska denne enligt utredningen betala allmänt skadestånd 

för kränkningen, med en föreskriven möjlighet till total eller partiell jämkning. Mål enligt 

förslaget skall handläggas enligt arbetstvistlagen
81

.   

 

4.1.4 Specifika fall där registerkontroll bör tillåtas 

 

Utredningen omfattar inte alla områden där en arbetsgivare anses ha behov av insyn i en 

arbetstagares belastningshistorik. Fokus har därför koncentrerats till de verksamhetsområden 

där registerkontroll flitigt genomförs och de verksamheter som ligger i nära anknytning till de 

branschområden för vilka lagstadgade möjligheter till registerkontroll finns. Inom de 

verksamheter där det idag förekommer reglerade möjligheter till registerkontroll finner 

                                                 
79

 Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare. 
80

 SOU 2014:48, s. 110. 
81

 Lag (1974:371) om rättegång i arbetstvister. 
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utredningen inga godtagbara skäl att vidare föreslå undantag eller vidga tillämpningsområdet 

ytterligare.  

 

Kontroll av belastningsregisterutdrag kräver nödvändigtvis en avvägning mellan 

arbetstagarens rätt till skydd för sin personliga integritet och arbetsgivarens fria 

anställningsrätt. En tillåten kontroll måste således vara proportionerlig i förhållande till de 

ovan stadgade intressena.  

 

Utredningen anser att registerkontroll i allmänhet är ett ”trubbigt instrument”82 då det används 

under rekryteringsprocesser, och därför bör det föreligga starka skäl för att det skall tillåtas 

genom en undantagsregel i förbudsförslaget. 

 

Beträffande de skyddsintressen som kan berättiga registerkontroll argumenterar utredningen 

endast ett skyddsintresse vara legitimt nog för att medge registerkontroll, och det är om det 

behövs till skydd för allmänna intressen. 

 

Avslutningsvis finner utredningen att det inte föreligger några ytterligare omständigheter som 

legitimerar en rätt för arbetsgivare att begära utdrag, utöver de som redan är lagstadgade i 

olika speciallagar. 

 

4.1.5 De typfall där registerkontroll bör, ska eller kan tillåtas 

 

Idag finns det fyra lagar som föreskriver att arbetsgivare har en skyldighet att begära att en 

arbetssökande före anställning visar upp ett belastningsregisterutdrag. Detta innebär att en 

arbetssökande som underlåter att visa ett sådant utdrag inte får anställas. Däremot finns det 

inget som hindrar att arbetsgivaren anställder den som har visat upp ett utdrag som innehåller 

uppgifter om brottslighet. Skyldigheten gäller vid LSS-verksamhet som innefattar insatser år 

barn med funktionshinder för försäkringsverksamhet, hem för vård och boende som tar emot 

barn samt skolområdet. En arbetsgivare som vill anställa en person som ska arbeta med barn 

har ingen förpliktelse att utföra registerkontroll. Istället har den arbetssökande skyldigheten 

att visa upp ett utdrag i dessa fall
83

.  Även enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling 

                                                 
82

 SOU 2014:48 s. 15. 
83

 2 kap. 31 § skollagen (2010:800). 
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(som genomförde Europaparlamentets och rådets direktiv (2002/92/EG) av den 9 december 

2002 om försäkringsförmedling) föreligger en skyldighet att genomföra registerkontroll. 

Av integritetsskäl anger prop. 1999/2000:123 s. 29 utgångspunkten att en obligatorisk 

registerkontroll som är avsedd för användning vid anställning inom t.ex. förskoleverksamhet 

endast ska innehålla uppgifter som är relevanta och av betydelse vid en lämplighetsprövning 

med syfte att förbygga övergrepp mot barn och unga. De registerutdrag som begärs med 

hänvisning till att den arbetssökande kommer att arbeta med barn och unga är således 

begränsade till uppgifter om barnpornografibrott, sexualbrott, mord, dråp, grov misshandel 

och människorov. Utöver detta omfattas ytterligare brott såsom brott mot lagen om förbud 

mot vissa dopningsmedel, brott mot alkohollagen, brott mot lagen om förbud mot vissa 

hälsofarliga varor, brott mot narkotikastrafflagen och narkotikasmuggling m.m., i förhållande 

till kontroll av personer som ska arbeta med hem för vård eller boende som tar emot barn 

(HVB). 

I vissa andra omständigheter finns en författningsreglerad rätt, inte en skyldighet att begära 

uppvisande av registerutdrag. Enligt lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta 

med barn
84

 har en arbetsgivare en rätt att kontrollera den person som erhåller ett erbjudande 

om anställning. I dessa fall får arbetsgivaren enbart dokumentera handlingen genom att göra 

en notering om att utdraget har visats upp. Utöver detta får utdraget inte vara äldre än ett år.  

Även när det gäller frågor som rör rikets säkerhet ger Säkerhetsskyddslagen (1996:627) och 

säkerhetsskyddsförordningen (1996:663) att registerkontroll göras när någon ska anställas 

eller delta i verksamheter som faller under lagens bestämmelser om säkerhetsklassificering. 

Kontrollen för göras både innan och under pågående anställning och har till syfte att 

förebygga bl.a. att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet 

som har betydelse för rikets säkerhet. Ett utredningsförslag om att ersätta 

säkerhetsskyddslagen med en ny lag lämnades den 17 mars 2015
85

. Till grund för lagförslaget 

ligger förändrade krav på säkerhetsskyddet som i större omfattning borde tillgodoses genom 

en översyn av den nuvarande regleringen. 

 

Kontrollmöjligheter inom sjukvården har avvisats följande betänkande Patientsäkerhet. Vad 
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har gjorts? Vad behöver göras?
86

. Förslaget anförde att patienter inom hälso- och sjukvården 

befinner sig i en så pass beroendeställning av hälsovårdspersonalen att detta utgjorde särskilt 

starka skäl och vägde tyngre än den arbetssökandes personliga integritet. Förslaget 

implementerades inte. Som motivering konstaterade regeringen att det inte förelåg tillräckliga 

skäl för registerkontroll
87

.  Propositionen menade att, förutom det faktum att registerkontroll 

skulle medföra integritetskränkning av den arbetssökande, att hälso- och sjukvårdsbranschen 

är en så pass stor sektor inom arbetsmarknadens att ett stort antal individer skulle beröras 

varför införandet ansågs vara olämplig. 

 

Den gemensamma nämnaren i relation till den föreskrivna skyldigheten eller rätten till 

registerkontroll varierar beroende på vad som kan uppfattas som hot mot ett eller flera 

skyddsobjekt, som t.ex. barn inom förskoleverksamheten. I många fall har således skyddet för 

en tredje part, som t.ex. barn eller allmänheten utgjort ett skäl för registerkontroll. 

 

4.2 Engelsk rätt 

 

4.2.1 Rehabilitation of Offenders Act 1974, lagen och praxis 

 

Engelsk rätt söker ge arbetssökande med kriminella förflutna en möjlighet till återanpassning i 

samhället genom The Rehabilitation of Offenders Act 1974. Syftet med lagen är att stödja före 

detta brottslingar som inte har återfallit i brott genom att främja deras återanpassning in i 

arbetsmarknaden. Förutsatt att personen inte begår något allvarligt brott inom en viss 

föreskriven rehabiliteringsperiod, kommer den brottsliga gärningen anses som om den aldrig 

hade begåtts (”spent”).  

 

Lagen är relativt komplex, men huvudregeln är att rehabiliteringsperioden bestäms utifrån den 

tilltalades ålder då den fällande domen gavs och påföljden för brottet. Perioden i fråga varierar 

från ett år (för vuxna lagöverträdare) från det att domslutet avser en frigivning till sju år ifall 

om påföljden avser fyra års fängelse. Ett fängelsestraff längre än fyra år kommer aldrig att 

anses som “spent”. 
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De avgörande rehabiliteringsperioderna är enligt följande
88

:  

 

 

Påföljd 

 

Rehabiliteringsperiod (för 

personer över 18 år vid 

fällande). Tidsbestämningen 

gäller vid slutet av avtjänat 

straff. 

 

Rehabiliteringsperiod för 

unga lagöverträdare under 

18 år (vid tidpunkt för 

fällande dom). 

Tidsbestämningen gäller vid 

slutet av avtjänat straff 

 

Fängelse/ sluten 

ungdomsvård i över fyra år 

 

 

 ldrig ”spent” 

 

 ldrig ”spent” 

 

Fängelse över 30 månader 

(två och ett halvt år) och upp 

till 48 månader (fyra år) 

 

 

 

Sju år 

 

 

Tre och ett halvt år 

 

 

Fängelse över sex månader 

upp till 30 månader (två och 

ett halvt år) 

 

Fyra år 

 

 

Två år 

 

Fängelse i sex månader eller 

mindre 

 

 

Två år 

 

18 månader 

 

Samhällstjänst  

 

 

Ett år 

 

Sex månader 

 

Lagen omfattar även andra typer av påföljder. I dessa situationer börjar 

rehabiliteringsperioden löpa från datumet för den fällande domen. Tiden gäller enligt tabellen 

nedan
89

: 

 

 

 

Påföljd 

 

Rehabiliteringsperiod för 

vuxna över 18 år vid 

tidpunkt för fällande dom 

 

 

Rehabiliteringsperiod för 

unga lagöverträdare under 

18 r vid tidpunkt för 

fällande dom. 

 

 

Böter 

 

 

Ett år 

 

Sex månader 

   

                                                 
88

 Minister of Justice, New Guidance on the Rehabilitation of offenders Act 1974 

”https://www.gov.uk/government/publications/new-guidance-on-the-rehabilitation-of-offenders-act-1 7 ”.  
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Villkorlig frigivning 

 

Beror på påföljdens längd Beror på påföljdens längd 

 

Frigivning 

 

 

Ingen rehabiliteringsperiod 

 

Ingen rehabiliteringsperiod 

 

Villkorlig varning/villkorlig 

varning för unga 

lagöverträdare 

 

 

Tre månader eller vid 

tidpunkt varningen upphör 

gälla (beroende på vilken är 

tidigare) 

 

Tre månader 

 

Enkel varning, enkel varning 

för unga lagöverträdare 

 

Omedelbart ”spent” 

 

Omedelbart ”spent” 

 

Compensation order 

 

 

Vid tidpunkten 

kompensationen betalas 

 

Vid tidpunkten 

kompensationen betalas 

 

Binding over order 

 

 

Beror på påföljdens längd 

 

Beror på påföljdens längd 

 

Attendance centre order 

 

 

Beror på påföljdens längd 

 

Beror på påföljdens längd 

 

Hospital order (with or 

without a restriction order) 

 

 

Beror på påföljdens längd 

 

Beror på påföljdens längd 

 

Referral order 

 

 

Gäller ej för vuxna 

lagöverträdare 

 

Beror på påföljdens längd 

 

Reparation order 

 

 

Gäller ej för vuxna 

lagöverträdare 

 

Ingen rehabiliteringsperiod 

 

När den arbetssökande har fullföljt sin rehabiliteringsperiod, kan bevisning gällande dennes 

tidigare lagöverträdelse(r) inte åberopas igen. Inte heller får personen bli frågad om tidigare 

begångna brott. Utifall en arbetssökande blir tillfrågad om utdrag i belastningsregistret efter 

rehabiliteringsperioden, får denne underlåta att tala sanning och förneka tidigare brottsliga 

handlingar. Rehabiliteringsperioden påbörjas från och med dagen för den fällande domen, och 

inte från det att straffet avtjänats. I relation till personer under 18 år som blir dömda för brott 

halveras rehabiliteringsperioden. Däremot, om påföljden till brottet är ett specificerat brott av 

allvarlig natur så att den minderårige döms till två års fängelsestraff, preskriberas aldrig 

brottet.  essa ”specificerade brott av allvarlig natur” definieras i Criminal Justice Act 2003 s. 

224 där det föreskrivs att alla de brott en vuxen gärningsman skulle bestraffas med antingen 

livstids fängelse eller fängelsestraff i tio år eller mer. 
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4.2.2 Analys av registerutdrag före anställning och uppsägning när arbetsgivare får 

reda på arbetstagarens tidigare brottsliga verksamhet 

 

I paragraf 4(3)(b) Rehabilitation of Offenders Act 1974 anges: 

 

” a person shall not, in any such proceedings, be asked, and, if asked, 

shall not be required to answer, any question relating to his past 

which cannot be answered without acknowledging or referring to a 

spent conviction or spent convictions or any circumstances ancillary 

t ereto.” 

 

Detta betyder att ett “spent” brott i lagens mening, eller ett rent underlåtande att upplysa en 

arbetsgivare om det, inte ska anses som en saklig grund för uppsägning. Inte heller får den 

tidigare domen vara anledningen till att en arbetssökande nekas jobb eller negativt påverka en 

arbetstagares pågående anställning. Däremot måste luckor i lagen noteras. Enligt Common 

Law, har arbetsgivaren en fri anställningsrätt. Det medför att om en arbetsgivare vägrar en 

rehabiliterad arbetssökande anställning på grund av tidigare begångna brott (och detta anses 

som en olovlig anställningsvägran enligt lagens mening), ger regelverket den arbetssökande 

ingen rätt till effektivt rättsmedel. Detsamma gäller om en arbetsgivares vägran att befordra 

en rehabiliterad anställd. Det betyder att även om en arbetsgivares handlande strider mot 

lagen, har en arbetstagare (eller arbetssökande) svårt att få gottgörelse i form av ersättning.90 

Däremot, ifall om en arbetstagare blir uppsagd på grund av att arbetsgivaren fått reda på en 

anställds tidigare lagbrott (som vid tillfället var ”spent”), kan det betraktas som en felaktig 

uppsägning utan saklig grund, förutsatt att personen anses som en arbetstagare enligt The 

Employment Right Act 1996. 

 

4.2.3 Uppsägningar utan saklig grund 

 

Eftersom praxis gällande regusterutlåtande är relativt svag handlar nedanstående rättsfall om 

de tillfällen då arbetsgivaren får reda på att ens arbetstagare tidigare blivit dömd för brott. 

Dessa rättsfall är tagna i syfte att illustrera hur lagen tillämpas i praktiken. 
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 Se även Torr v British Railways Board [1977] I.C.R. 785. 
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I Hendry v Scottish Liberal Club
91

, var ett av skälen till uppsägning det faktum att 

arbetsgivaren fick reda på att arbetstagaren hade tidigare blivit fälld för innehav av cannabis. 

Denna dom ansågs som “spent” enligt lagens mening, och kunde således inte utgöra en saklig 

grund för uppsägning.  

 

Ovanstående princip följdes i Property Guards Ltd v Taylor and Kershaw
92

. I detta mål var 

två arbetstagare anställda som säkerhetsvakter. Innan de påbörjade sina anställningar fick de 

underteckna en förklaring att de aldrig tidigare blivit dömda för brott. När arbetsgivaren sedan 

fick reda på att de båda blivit fällda för mindre allvarliga bedrägeribrott, blev de uppsagda. 

The Employment Appeal Tribunal (den engelska arbetsrättsöverdomstolen, härefter ”  T”) 

fastslog att arbetsgivaren hade gjort sig skyldig till olovlig/felaktig uppsägning. Domstolen 

menade att eftersom bägge brott hade gått över den föreskrivna rehabiliteringsperioden hade 

arbetstagarna en lagstadgad rätt undanhålla information om deras respektive tidigare fällande 

domar. Att arbetsgivaren hävdade att han tappat förtroende för de anställda (eftersom de båda 

hade varit oärliga under rekryteringsprocessen) saknade betydelse och uppsägningen fastslogs 

som felaktig. 

 

Om det kommer till arbetsgivarens kännedom att en arbetstagare blivit fälld för ett brott har 

arbetsgivaren en skyldighet att ta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa huruvida 

arbetstagaren har fullföljt sin rehabiliteringsperiod utan att begå ytterligare missdåd. I Brooks 

v Ladbroke Lucky Seven Entertainment
93

, hade en arbetstagare blivit uppsagd från sitt arbete 

på ett casino efter att arbetsgivaren fick reda på att denne tidigare hade gjort sig skyldig till 

brott. Arbetsgivaren påpekade att på grund av omständigheterna och arbetets natur fanns en 

saklig grund för uppsägning. Dessutom hävdade arbetsgivaren ovetande i relation till 

huruvida arbetstagaren fullföljt den föreskrivna rehabiliteringsperioden. Domstolen 

konstaterade att arbetsgivaren har en skyldighet att inhämta information om det begångna 

brottet och påföljden som resulterade i en fällande dom. En underlåtenhet till att göra detta 

resulterade i uppsägningen inte var sakligt grundad. 
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4.2.4 Fall där uppsägningar har godtagits av EAT 

 

Domstolarna gör en skillnad mellan situationer där en arbetsgivare tappat förtroendet för en 

anställd och de fall där en arbetstagare haft en särskild förtroendeställning inom 

organisationen. I Torr v British Railways Board [1977] I.C.R. 785 hade Mr. Torr falskt 

uppgett under rekryteringsprocessen att han inte tidigare begått brott. I själva verket hade han 

emellertid blivit fälld för förtroendebrott vid två tidigare tillfällen. Arbetsgivaren fick reda om 

det första brottet och arbetstagaren blev sedermera åtalad för bedrägligt beteende. 

Arbetstagaren erkände brott och blev villkorligt frigiven. Torr blev arbetsbefriad och blev 

erbjuden en annan roll som ”railman” vilket han tackade nej till. Torr stämde arbetsgivaren 

och yrkade skadestånd för uppsägning utan saklig grund. Vidare yrkade Torr att även om de 

tidigare brotten han hade beg tt inte var ”spent” enligt The Rehabilitation of Offenders Act 

1974, borde arbetsgivaren ta hänsyn till allmän policy i samband med rehabilitering av 

tidigare lagöverträdare samt att det var orättvist att säga upp honom på grund av han hade 

begått brott. 

  

Den engelska arbetsrättsöverdomstolen fastslog i relation till en anställning av arbetstagare, 

att en arbetsgivare inte ska anses som skyldig att fullfölja en social filosofi genom att bortse 

från en arbetssökandes tidigare fällande domar, men att de hade en skyldighet att göra en 

rättvis överläggning i relation till arbetsuppgifterna och arbetstagarens intressen. Eftersom 

arbetet i fråga gällde en specifik förtroendeställning inom företaget (position of trust), borde 

den arbetssökande ha uppgett rätt uppgifter när denne sökte arbetet. Domstolen fann således 

en saklig grund för uppsägning. 

 

4.2.5 Den engelska allmänna arbetsrätten- en begränsning till The Rehabilitation of 

Offenders Act 1974 genomslag 

 

Ovannämnda rättsfall i avsnitt 4.2.3- 4.2.  handlar enbart om arbetstagare (eng. ”employee”). 

Det har fram tills idag inga arbetsrättsliga tvister där en arbetssökande eller arbetare (eng. 

”worker”) har varit framg ngsrika med yrkande under lagen.  ör bättre först else om det 

nuvarande rättsläget är det motiverat med en redogörelse kring den engelska rättens 

distinktion kring ”arbetstagare” och ”arbetare” som i sin tur kommer att förklara varför så få 

mål under the Rehabilitation of Offenders Act 1974 har prövats av domstol.  
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En av de största skillnaderna inom arbetsrätten i det svenska och engelska rättssystemet är 

betydelsen av begreppen ”arbetare” (eng. worker) och ”arbetstagare” (eng. employee). 

 rundsynen av vad dessa tv  begrepp innebär skiljer sig  t markant. ” rbetstagare” definieras 

i The Employment Rights Act 1996, s. 230 som: 

 

[…] an individual w o  as entered into or works under (or, w ere 

the employment has ceased, worked under) a contract of 

employment. […]In t is A t “ ontra t of employment” means a 

contract of service or apprenticeship, whether express or implied, 

and (if it is express) w et er oral or in writing […] 

 

 ftersom begreppet ”arbetstagare” har en snävare tillämpning än ”arbetare” är rättigheterna 

(med vissa få undantag) i The Employment Rights Act 1996, begränsad till arbetstagare inom 

lagens mening. Alla arbetstagare är således arbetare, däremot är inte alla arbetare inte 

arbetstagare. Distinktionen mellan arbetare och arbetstagare samt när en arbetare anses bli 

arbetstagare är grundläggande i flera hänseenden. Måhända är av mest betydelse det faktum 

att en arbetstagare åtnjuter rätt till skadestånd vid uppsägning utan saklig grund medan en 

arbetare inte tillerkänns samma förmån.  En arbetstagare är t.ex. behörig till alla de rätter som 

återfinns i The Employment Rights Act 1996, inklusive men inte begränsat till 

anställningsintyg, föräldrarrättigheter, ledighet, ersättning vid uppsägning p.g.a. 

omorganisation samt uppsägning utan saklig grund. Lagen ger följaktligen inte arbetssökande 

några rättigheter. 

4.2.6 Förhållanden då en individ anses vara arbetstagare enligt den engelska rätten 

 

För erhållande av vissa lagstadgade rättigheter, måste arbetstagaren bevisa att denne 

oupphörligt varit anställd under en viss tidsperiod (eng. continuity of employment). Tiden 

varierar beroende på vad det är för rättighet som den anställde åberopar.  De lagstadgade 

bestämmelserna som reglerar detta återfinns i ss 210-219 Employment Rights Act 1996 och 

Employment Protection (Continutity of Employment) Regulations 1996
94

.   

 

Den s.k. kvalificerade anställningsperioden har två primära syften. Dels för fastställande av 

anställningsperioden för att avgöra huruvida den anställda har arbetat tillräckligt länge för en 

arbetsgivare och p  s  vis f r ta del av det ”rättspaket” lagen har att erbjuda, dels för att 
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avgöra om den anställde har rätt till andra ekonomiska förmåner under andra lagar och regler. 

För vissa lagstadgade rättigheter fordras ingen kvalificerande anställningsperiod. 

 

Fr.o.m. den 6 april 2012 är den kvalificerade anställningsperioden för en arbetstagare två år. 

Detta betyder att en anställd måste ha arbetat i minst två år innan denna kan kalla sig för en 

”arbetstagare” inom lagens mening och på så vis få rätt till skadestånd vid en eventuell 

uppsägning utan saklig grund.  Detta är en direkt konsekvent av lagstiftarens avsikt att minska 

antalet arbetsrättsliga tvister som blir föremål för domstolsprocess med ca.3000 

stämningsansökningar per år.
95

 

4.3 Kommentar 

 

Läget mellan länderna skiljer sig år i fråga om arbetsgivarens möjligheter att begära 

belastningsregisterutdrag och att vägra anställning på grund av tidigare brottslighet. Sverige 

saknar både förbud och sanktion. I England finns ett förbud, men ingen sanktion. 

 

AD 2000 nr 81 visar däremot i likhet med engelsk praxis att det inte kan anses svikligt av en 

arbetstagare att underlåta att självmant upplysa arbetsgivare om sin bakgrund. Vidare 

konstaterade domstolen att en arbetssökande som inte självmant lämnar upplysning om sådant 

han eller hon inser är av betydelse för arbetsgivarens vilja att anställa innebär inte svikligt 

eller otillbörligt beteende. Förutsatt att uppgifterna i fråga som den arbetssökande undanhåller 

inte har en så pass stor inverkan på anställningsavtalet att det skulle föreligga saklig grund för 

uppsägning enligt 7 § LAS föreligger har den arbetssökande ingen långtgående skyldighet att 

lämna uppgifter som skulle påverka möjligheterna att få anställning negativt. Däremot visar 

Göteborgsdomen att det inte är förbjudet att neka en arbetssökande anställning p.g.a. ett 

kriminellt förflutet. 

 

Förbudsförslaget enligt utredning är utformat i syfte att få ett brett tillämpningsområde. Om 

en arbetsgivare bryter mot förbudet ska denne enligt utredningen betala allmänt skadestånd 

för kränkningen 

De engelska domstolarnas tillämpning av the Rehabilitation of Offenders Act 1974 visar som 

huvudregel att det inte kan ligga en arbetstagare till last att denne ljugit om tidigare begågna 
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”spent” brott under rekryteringsprocessen. Huruvida detta kan komma i konflikt med 

lojalitetsplikten i 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd återstår att se. I ljuset av vad 

utredningen har haft som ändamål, torde dock den anställdes rätt till personlig integritet 

genom en sådan tolkning väga tyngre.  

 

I jämförelse har ändamålet i the Rehabilitation of Offenders Act 1974 kompromissats som en 

direkt konsekvens av lagstiftarens behov av att minska antalet rättegångsprocesser. Lagen 

försöker å ena sida ta tillvara den enskildes rätt till personlig integritet och återanpassa in till 

samhället för sonat brott, samt å andra sidan förhindra den enskilde att ta tillvara och driva 

denna rätt i domstol.    

Måhända är en av de större bristerna i lagstiftningen även att det inte finns något förbud ålagt 

mot arbetsgivare att begära utdrag av en arbetssökande under en rekryteringsprocess. En 

arbetsgivare får enligt lagen inte neka en arbetssökande anställning på grund av tidigare 

preskriberade brott. Däremot finns det ingen regel som uttryckligen förbjuder en arbetsgivare 

att begära uppgifterna av en arbetssökande. I detta hänseende är förhoppningen att 

utredningens förslag kommer att skydda den arbetssökandes ställning i större utsträckning än 

vad the Rehabilitation of Offenders Act 1974 har lyckats åstadkomma.  

 

Slutresultatet är i maj 2015 skrivande stund densamma. Tidigare straffade arbetssökande har 

inget effektivt skydd mot att nekas anställning p.g.a. tidigare brottslighet som inte rimligen 

har betydelse för den sökta anställningen.  

 

5 Yttrande- och informationsfriheten 

 

5.1 Yttrande- och informationsfriheten i Sverige 

 

Den 27-29 januari 2014 lanserades Lexbase, en webbplats där privatpersoner kunde söka 

efter, och ladda ner domar. Det gick att söka domar i databasen genom personnummer till 

individer involverade eller dömda genom domstolsbeslutet, geografisk placering eller namn. 

Domarna som gick att söka i databasen var publicerade domar och beslut som begärts ut som 

allmänna handlingar från de svenska domstolarna av företaget som hade sammanställt 
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databasen. Uppgifterna på hemsidan presenterades på sätt som bl.a. kan anses som 

missvisande eller vilseledande. För en enskild som t.ex. dömts i tingsrätten men friats i 

hovrätten, kommer den tidigare fällande tingsrättsdomen att finnas kvar i databasen. Lexbase 

kritiserades av media och stängdes ner två dagar efter det att hemsidan lanserades. Den 4 april 

2014, öppnades internettjänsten på nytt, men denna gång utan kartfunktion.  

 

Öppnandet av Lexbase har i praktiken inburit att uppgifter om lagöverträdelser är lätt 

tillgängliga för allmänheten. Arbetsgivare kan utföra bakgrundskontroller både under 

rekryteringsprocessen samt under en arbetstagares pågående anställning. 

 

Trots att hundratals förtalanmälningar strömmade in till Justitiekanslern Anna Skarhed 

(härefter JK) tog JK beslutet att inte inleda någon förundersökning mot hemsidan. Enligt JK 

fanns inga särskilda skäl att för allmänhetens intresse driva åtal mot webbplatsens ansvarige 

utgivare.96  

Eftersom hemsidan sedan våren 2013, har ett utgivningsbevis enligt yttrandefrihetsgrundlagen 

från Myndigheten för radio och tv, är Justitiekanslern ensam behörig att väcka allmänt åtal för 

förtalsbrott. Med utgivningsbeviset har Lexbase hamnat under det särskilda grundlagsskyddet 

i yttrandefrihetsgrundlagen.97 Justitiekanslerns beslut att inte föra den allmänna processen 

vidare hindrar inte personer som drabbats av databasen att väcka enskilt åtal mot den 

ansvarige utgivaren för Lexbase.98 Frågan om uppgifter om brott på Lexbase utgör förtal 

prövades av Stockholms tingsrätt i april 201599. I målet väckte två privatpersoner enskilt åtal 

mot databasens ansvarige utgivare med yrkande att han skulle dömas för grovt förtal 

alternativt förtal. Privatpersonerna ansåg att publicering av uppgifterna om dem inte varit 

försvarlig. Vidare ansåg de att förtalsbrottet skulle bedömas grovt eftersom uppgifterna fått 

omfattande spridning som skett för egen vinning. Målet avgjordes med jury eftersom det 

handlade om ett yttrandefrihetsbrott. Juryn menade att informationen på hemsidan som angav 

att privatpersonerna var ”förekommande” i mål av typen ”B”, varmed Lexbase åsyftar 

brottmål, inte utgjorde förtal. Detsamma gäller informationen om att en av privatpersonerna 

hade blivit dömd för grovt bedrägeri. Åtalet ogillades således i sin helhet. Målet har ej 
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överklagats och domen har den 4 maj 2015 vunnit laga kraft. 100 Utredningen anser att 

resultatet av internettjänster såsom Lexbase101 medför att även om lagen träder ikraft enligt 

förslaget, kan den komma att få verkningar i ringare omfattning eftersom det finns en 

möjlighet att kringgå det förslagna regelverket genom att själv söka upp informationen via 

databasen102. 

5.2 Yttrande- och informationsrätten vs.  den allmänna privaträtten i England, 

en krock av särart 

 

Den engelska rättstraditionen var under en lång period motsträvig i frågan om rätten till 

personlig integritet.
103

Fram till nyligen, var det enda skyddet man kunde f  under ”Breach of 

Confidence”
104

. 

 

Ovanstående ”skydd” fastslogs för första gången år 1849 i Prince Albert v Strange
105

. Målet 

handlade om ett föreläggande mot Mr. Strange, som hade kommit åt privata teckningar och 

etsningar skapade av Drottning Victoria och Prins Albert. Ett föreläggande ådömdes i relation 

till publiceringen med motiveringen att sanktionen var nödvändig för att skydda immateriella 

rättigheter till litterära och konstnärliga verk. Det är tydligt i domskälen att resonemanget inte 

enbart baserades på detta. ’Brea   of trust, confidence or  ontra t’ var även åberopade som 

grunder, och även presumerade av domstolen i avsaknad av motbevisning från svarandens 

sida. Målet illustrerar hur domstolen tolkade lagen extensivt till fördel för den kungliga 

familjen. Det som däremot utmärker domen är att genom denna alternativa tolkning 

konstruerades ett sätt att kontrollera en brist i lagstiftningen.  

 

Avsaknaden av rätten till personlig integritet ledde till att de brittiska domstolarna under en 

längre tid gjorde likartade alternativa (och kreativa) tolkningar fram till inkorporeringen av 

Europakonventionen via implementeringen av The Human Rights Act 1998
106

. Även efter att 
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detta lagstadgande trädde i kraft var domstolarna ovilliga att tolka fram en rätt till privatliv i 

det engelska rättsystemet eftersom det inte fanns någon fastställd definition eller rättighet till 

personlig integritet. Denna ståndpunkt fastställdes åter igen av House of Lords (den dåvarande 

högsta domstolen, numera kallad The Supreme Court)) i Home Office v Wainwright
107

 och A v 

B
108

.  

 

Det var i samband med det banbrytande beslutet i Naomi Campbell målet
109

 2005 som en rätt 

till privatliv fastställdes av de brittiska domstolarna. Naomi Campbell, en välkänd 

supermodell, hade vid flera tillfällen förnekat att hon använt droger. Detta var sedermera ett 

osant påstående som avslöjades när tidningen The Daily Mirror publicerade en artikel om 

hennes drogmissbruk och de åtgärder hon hade tagit för att bli av med missbruket. Artikeln 

publicerades tillsammans med en bild av Campbell, ståendes vid klinikens ingång. Engelska 

House of Lords, biföll yrkandet med en 3:2 majoritet. Domarna var ense om kärandes 

åberopade principer, men hade olika meningar gällande principernas tillämpning i relation till 

sakomständigheterna i målet. Rätten konstaterade att det fanns två led att besvara genom 

tillämpningen av Artikel 8 EKMR: 

 

1. Den första frågan för domstolen att vederlägga om Campbells rätt till privatliv och 

personligt integritet berördes. Denna fråga besvarades genom fastställande av huruvida 

kärandeparten hade en s.k. rimlig förväntan till privatliv i förhållande till sakfrågan (eng. 

reasonable expectation of privacy in relation to the matters in issue).  

 

2. Förutsatt att kärandeparten bevisar detta är följdfrågan huruvida dennes behov av att 

behålla informationen privat ska väga tyngre än i detta fall The Daily Mails yttrandefrihet 

enligt artikel 10 EKMR.  

 

Domstolen fastslog att sakomständigheterna berörde en individ som valt att få behandling för 

drogmissbruk. Detta borde likställas med andra personer som tar tillvara andra typer av 

medicinsk behandling. Lagen borde under alla omständigheter söka skydda denna typ av rätt 

till privatliv. Vidare menade en av domarna att bilden tagen av Campbell i sig utgjorde stor 
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kränkning av hennes privatliv. Även om bilden var tagen på henne när hon befann sig på en 

offentlig plats, identifierades kliniken och visade henne när hon var på väg ut. 

 

Kort därefter kom Europadomstolen ut med domen i Prinsessan Caroline målet110 

resonemanget domstolen kom fram till var framförallt att individer har en rätt till privatliv när 

denne önskar att vara privat, eller vidtar åtgärder som demonstrerar denna önskan. Till följd 

av Prinsessan Caroline målet har konventionsstaterna en skyldighet att vidta åtgärder för att 

skydda individernas, vare sig personerna är privata eller offentliga, rätt till privatliv. En 

enskild som vill hålla uppgifter om tidigare begångna brott borde således som huvudregel 

enligt EKMR få behålla detta privat
111

.  

 

I relation till offentliggörande av brottmålsdomar finns det i England bestämda lagar som 

reglerar detta. Trots att brottmålsdomar och brottmålsprocessen är offentliga, kan spridandet  

av uppgifter i förhållande till en enskilds tidigare lagöverträdelser utgöra förtal enligt engelsk 

rätt. Detta kan illustreras med hjälp av följande exempel: 

 

Huruvida en tilltalad fälls i en brottmålsprocess beslutas av en jury där minst tio av tolv 

jurymedlemmar ofrånkomligt har uppfattningen att den anklagade har begått brott.   

 

I Hinds v Sparks (No. 2)
112

, stämde Alfie Hinds, en av Englands mest välkända inbrottstjuvar, 

en polis för förtal eftersom den arresterande polisen Mr. Sparks hade meddelat till tidningen 

News of the World att Mr. Hinds hade gjort sig skyldig till brott. Mr. Hinds lyckades i en 

senare förtalsprocess övertyga jurymedlemmarna att han hade blivit felaktigt fälld för brottet, 

vilket resulterade i att tidningens  beropade rättfärdigande omständighet, ”justification of fair 

comment” (dvs. en sanningsgrund), avvisades.  

 

Regeln om att ”sanning” (eng. ”justification of fair comment”), är en absolut försvarsgrund i 

förtalsammanhang har ett undantag i förhållande till föregångna fällande brottmålsdomar. 

Enligt den engelska rättstraditionen, har lagstiftaren strävat efter att få samhället att glömma 

en enskilds kriminella förflutna genom att införa The Rehabilitation of Offenders Act 1974. 

Lagen har delvis ett syfte att säkerställa individens personliga integritet samt underlätta 
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utslussning och återanpassning av tidigare dömda in till samhället. Även om lagen har 

inflytande inom den engelska arbetsrätten, har den haft betydligt mindre inverkan inom 

medierättens område.  Massmedia kan publicera information om gallrade brott, förutsatt att 

offentliggörandet är gjord i god tro, kan en enskild inte förhindra att materialet sprids
113

.  På 

grund av sv righeter i att bevisa ”oärlighet” när en svarandepart  beropar ”sanning” som en 

rättfärdigande omständighet för publiceringen, föreligger det nästan alltid hinder att påvisa 

”ond tro” i förh llande till en eventuell publikation.  ngelska tidningar har vid ett flertal 

tillfällen skrivit och meddelat allmänheten om nationalistiska partiledares tidigare gallrade 

domar. Journalister riskerar däremot straffansvar om de tar del av uppgifterna i 

belastningsregistret genom brott (t.ex. genom att muta polisen eller genom någon annan form 

av bedrägligt beteende)
114

.  

 

5.3 Kommentar 

 

Svenska lagstiftning ska tolkas in så att den stämmer med EKMR. Konventionen anger en 

miniminivå som Sverige ska garantera. Skulle ett lagstadgande strida mot EKMR ska lagen 

åsidosättas med stöd av 2 kap. 19 §, 11 kap. 14 § och 12 kap. 10 § regeringsformen
115

. Som 

redogörelsen kring både den svenska och engelska yttrande – och informationsfrihet visar, är 

det inte ovanligt att konflikter med rätten till privatliv och personlig integritet enligt artikel 8 

förekommer. Dessa konflikter löses genom en proportionalitetsavvägning.   

 

Härvid finner man en skillnad mellan rollen de engelska domstolarna har haft i förhållande till 

fastställande av yttrandefrihetens gränser och de svenska domstolarnas funktion. Medan de 

engelska domstolarna har gjort bedömningen p  en s.k. ”case by case” basis är samma 

avvägning förutsatt redan konstruerat av den svenska lagstiftaren. 
116

De nationella 

domstolarnas utrymme att balansera olika intressen är således mindre i Sverige i jämförelse 

med England. 

 

Som en privaträttslig konklusion går att säga att Europadomstolens utveckling av praxiskring 

den enskildes rätt till privatliv har haft en betydande roll för de engelska domstolarnas 
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tolkning av artikel 8 EKMR och genom implementeringen av The Human Rights Act 1998. 

Oberoende vilken slutsats domstolarna kommer fram till är vägen till slutsatsen beroende på 

en avvägning mellan rätten till privatliv enligt artikel 8 EKMR och allmänhetens yttrande- 

och informationsfrihet enligt artikel 10. Vare sig sakfrågan har berört The Human Rights Act 

1998 eller The Rehabilitation Act 1974 visar ovanstående rättsfall de engelska domstolarnas 

benägenhet att, trots i var tid gällande brist i lagstiftning, skydda den enskildes rätt till 

privatliv. Vidare påvisar domstolens tolkning och resonemang i Hinds v Sparks (no. 2)
117

, hur 

utfallet av processen i Lexbase målet
118

 sannolikt hade sett annorlunda ut om processen hade 

förts i England. 

6 Analys av den svenska och engelska rätten 

Ambitionen med denna uppsats är att undersöka och jämföra hur det svenska och engelska 

rättssystemet ser på belastningsregisterutdrag under rekryteringsförfarandet. I detta avslutande 

avsnitt ska uppsatsens inledande frågeställningar besvaras genom att uppsatsens resultat och 

slutsatser sammanfattas  

 

6.1 Analys av hur de svenska och engelska rättssystemen ser på 

belastningsregistersutdrag under rekryteringsförfarandet  

 

 

Oavsett om man befinner sig i Sverige där rättsläget inte är lika utarbetad som i England är de 

praktiska exemplen som utredningen vill motarbeta densamma. En enskild som gör sig 

skyldig till ett mindre allvarligt brott, antingen culpöst eller uppsåtligt, riskerar att bli nekad 

anställning. Detta eftersom arbetsgivaren har noterat ett avsnitt i belastningsregistret. Det är 

däremot ingen överraskning att arbetsgivare inte delar lagstiftarens uppfattning om att när ett 

straff är avtjänat, är brottet sonat och personen rehabiliterad.  

 

Skyddet enligt The Rehabilitation of Offenders Act 1974 är utformat på ett annat sätt än vad 

som föreslås av utredningen. En tidigare dömd arbetssökande har ett lagstadgat skydd mot att 
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uppge information om tidigare begångna brott, förutsatt att personen i fråga inte blivit dömd 

för längre fängelsestraff än fyra år samt att brottet är ”spent” enligt lagens föreskrivna 

kriterier. De engelska domstolarna har gett tolkningen av vad som utgör ett ”spent” brott en 

väldigt bred tolkning. Av principen fastslagen i Property Guards Ltd v Taylor and Kershaw 

har arbetstagare en rätt att uttryckligen ljuga för sin arbetsgivare om tidigare brottmålsdomar. 

En arbetstagare åtnjuter denna rätt förutsatt att: 

1) personen anses utgöra arbetstagare och inte enbart arbetare inom The Employment 

Rights Act 1996;  

2) Brottet i fråga är ”spent”; 

3) Personen inte ansöker om jobb som faller utanför förbudet. 

Till skillnad från den svenska regleringen som har i syfte att stärka den enskildes ställning 

gentemot arbetsgivare, har den engelska arbetsrätten tagit en helt annan vändning. I syfte att 

minska antalet arbetsrättsliga tvister som drivs i domstol med 3000 per år har den engelska 

lagstiftaren höjt anställningstidens kvalificeringsperiod till två år. Arbetssökande har däremot 

inte något effektivt skydd i vare sig Sverige eller England. 

Varken lagstadgande eller praxis ger idag något konkret effektivt rättsmedel för en 

arbetssökande i de både länderna. Även om en arbetssökande under anställningsprocessen har 

en uttrycklig rätt enligt den engelska lagen att inte missgynnas på grund av tidigare 

lagöverträdelser som har preskriberats, finns det i praktiken inte någon rätt till skadestånd för 

att arbetsgivaren neka anställning på grund av att den enskilde finns med i 

belastningsregistret. Detta har att göra med att en arbetssökande inte anses som arbetstagare 

enligt The Employment Rights Act 1996- och därför inte något långtgående rättsskydd. 

Detsamma gäller för arbetare som inte skyddas av reglerna i sistnämnda lag. I praktiken har 

detta inneburit att det praktiskt taget enbart varit arbetstagare med pågående anställning som 

lyckats få skadestånd från arbetsgivare. Följaktligen är slutsatsen att det svenska lagförslaget 

genom att lagstadga ett förbud för arbetsgivare att utföra informella registerkontroller av 

arbetssökande skyddar personer i arbetslivet i Sverige på ett tidigare stadium än i England. 
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6.2 Jämförelse av problematiken kring yttrandefriheten enligt svensk och 

engelsk rätt samt hur lanseringen av Lexbase kan komma att ha för 

betydelse i förhållande till utredningens lagförslag 

 

Oavsett om man befinner sig i Sverige där rättsläget inte är lika utarbetat eller i England är de  

konsekvenser lagstiftaren vill motarbeta densamma. En enskild som gör sig skyldig till ett 

mindre allvarligt brott, antingen culpöst eller uppsåtligt, riskerar att bli nekad anställning. 

Detta eftersom arbetsgivaren har noterat ett avsnitt i belastningsregistret. Det är däremot ingen 

överraskning att arbetsgivare inte delar lagstiftarens uppfattning om att när ett straff är 

avtjänat, är brottet sonat och personen rehabiliterad.  

 

Såsom redogjorts i avsnitt 5.1 anser utredningen att internettjänster, såsom Lexbase119, gör att 

den föreslagna lagen inte kommer att bli så effektiv som man önskat120.  Denna konklusion är 

enligt författarens mening bristfällig och ogenomtänkt med hänsyn till följande punkter:  

1. Att privatpersonernas talan ogillades i förtalsmålet om Lexbase och domen vunnit laga 

kraft betyder inte per automatik att domslutet blir det sista ordet i fråga om hemsidans 

lagenlighet. Som framförs nedan finns det flera exempel på hur informationen som 

publiceras på hemsidan kan uppfattas som vilseledande. Även om privatpersonernas 

möjlighet till att föra talan vidare i målet inte längre är möjligt gäller inte denna 

begränsning till andra privatpersoner som anser att de fått sina rättigheter kränkta. 

Rättsmedlen kring internettjänstens legalitet har således inte prövats till fullo. 

2. Exempel på hur information i databasen kan utgöra förtalsbrott är att en del 

privatpersoner som finns med i registret döms i tingsrätten, men frias i hovrätten. I 

dessa fall finns bara den fällande domen från tingsrätten med på hemsidan. För en 

användare kan detta uppfattas som att den enskilde har dömts och avtjänat sitt straff 

vilket är missvisande då individen friades i hovrätten. Oavsett om Lexbase, med 

samma grundlagsskydd som redogjort för i avsnitt 5.1 innehöll uppgifter som såg ut 

som det riktiga belastningsregistret, skulle det strida med lagstiftarens ändamål med 

upprättandet av ett sådant register. Enligt prop. 1997:98/97 är det främst myndigheter 

inom rättsväsendet som har ett s.k. berättigat intresse av att få ta del av uppgifter om 
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en enskilds tidigare begångna brott. Vidare framgår av 35 kap 3 § offentlighet- och 

sekretesslagen att sekretess gäller i verksamhet som avser förande eller uttag ur 

belastningsregistret. Med detta resonemang som utgångspunkt kan intresset med att 

upprätthålla en databas som Lexbase, vare sig uppgifterna är missvisande eller ej kan 

inte anses som berättigat.  

3. Det framgår heller inte vilket brott den enskilde har gjort sig skyldig till i Lexbase. 

Användare av tjänsten måste betala för att få tillgång till själva domen där detta 

framkommer. Risken blir att allmänheten, och däribland sannolikt många arbetsgivare, 

nöjer sig med att se efter huruvida en arbetssökande finns med i registret och sedan 

beslutar att inte betala för handlingarna.  Att det föreligger en risk för att 

informationen missbrukas leder till följdfrågan om Lexbase ska ställas till ansvar för 

hur informationen används av allmänheten? Kan det anses vara lagligt att 

sammanställa och tillhandahålla informationen på detta sätt? Svaret på denna fråga bör 

enligt författarens besvaras nej. Såsom de engelska domstolarna har tolkat rätten till 

privatliv och till följd av europadomstolens resonemang i Prinsessan Caroline-målet 

åligger det konventionsstaterna en positiv skyldighet att skydda individernas intressen 

enligt artikel 8. I en avvägning mellan rätten till privatliv och yttrandefriheten borde 

avvägningen i detta fall hamna till de enskildes fördel, framförallt baserat på det 

faktum att allmännyttan att tillhandahålla uppgifterna såsom Lexbase har gjort har 

varken åberopats eller påvisats. 

 

Informationen som har lagrats kan följaktligen, (även om riktiga) utgöra förtal. Det är dock 

oklart om denna argumentation kring Lexbase skulle hålla i England. Som diskuterat ovan i 

avsnitt 5.2 utgör ”sanning” en absolut ansvarsfrighetsgrund. Att personer på ett eller annat sätt 

har blivit dömda kan utgöra en ansvarsfrighetsgrund, däremot är det oklart om denna 

argumentation skulle godtas med tanke på hur uppgifterna har presenterats på internettjänsten. 

Som illustrerat i exemplet ovan (avsnitt 5.1 och 6.2 punkten 2) om en enskild dömts i 

tingsrätten men frias i hovrätten kommer den tidigare fällande tingsrättsdomen finnas med i 

databasen. Huruvida detta skulle utgöra en ”sanning” är såtillvida osäkert. Även om 

informationen är sann, är det en annan fråga hur individerna framstår. Att en person t.ex. friats 

i hovrätten (även om rent faktiskt skyldigt, se diskussion ovan), kan effekten vara förödande 

för de som inte begått brott med att det framstår som om de har gjort det kan vara förstörande 

för den enskilde. På detta sätt skulle den engelska rätten erbjuda ett tämligen bra skydd. Det 
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verkar sannolikt att de högre instanserna skulle resonera likadant som The Supreme Court 

samt ta vägledning från europadomstolens dom MM v Förenade Konungariket.121  

 

I förhållande till ett lagstadgaden i enlighet med det som utredningen föreslår är det sannolikt, 

utifall det fastställs att Lexbase inte leder till yttrandefrihetsbrott, att lagen enbart kommer att 

ha en mild avskräckande påverkan på potentiella arbetsgivare. I samband med att 

webbaserade internettjänster som Lexbase122 lanserats har arbetsgivare möjlighet att få insyn 

och kontrollera potentiella arbetssökande. Även om lagförslaget uttryckligen förbjuder 

arbetsgivare att begära registerutdrag av en arbetssökande, har arbetsgivaren i skrivande stund 

maj 2015 möjlighet att kringgå skadeståndsansvar genom att själv söka upp informationen via 

databastjänsten. 

 

Enligt författarens mening utgör Lexbase ett uppenbart missbruk av offentlighetsprincipen 

och strider direkt emot det syfte lagstiftaren hade med tryckfrihetsförordningen och 

yttrandefrihetsgrundlagen.  

 

6.3 En kort inblick in i framtiden 

 

Att det råder markanta skillnader mellan den engelska och svenska rättstraditionen är föga 

förvånande. Problematiken kring The Rehabilitation of Offenders Act 1974 genomslag är 

kopplat till regelverket domstolarna är bundna av i dess tillämpning. Enligt engelsk rätt 

framgår det uttryckligen att en arbetssökande, arbetare eller anställd inte får missgynnas på 

grund av tidigare lagöverträdelser som är ”spent”.  tt det enbart är arbetstagare som har varit 

framgångsrika är en direkt konsekvens av att The Employment Rights Act 1996 kräver att en 

anställd fullgjort den tvååriga kvalificeringsperioden utan avbrott för att åtnjuta det 

”rättspaket” lagen ger. Samtidigt har lagstiftarna i England bidragit med att höja 

kvalificeringsperioden från ett år till två år för att minska antalet arbetsrättsliga tvister som 

uppkommer med 3000. Även detta har bidragit till att det är färre anställda som rent praktiskt 

får ta del av skyddet. Detta utgör en grundläggande skillnad mellan ländernas rättstradition. 

Medan man i Sverige genom förslag såsom SOU 2014:48 förstärker den enskildes ställning 

gentemot sin arbetsgivare oavsett vad resultatet i antalet tvister skulle bli, är synsättet i 

                                                 
121

 M.M. mot Förenade Kungariket (dom den 13 november 2012). 
122

 www.lexbase.se. 
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England det direkt motsatta. Det går att ifrågasätta om den engelska lagen i detta hänseende är 

hållbar i ett internationellt perspektiv.  

 

Även om de kringliggande reglerna inom den engelska arbetsrätten är bristfälliga, betyder det 

inte att det engelska systemet inte kan utgöra ett komplement till tolkning av lagförslaget. 

Enligt författarens mening skulle domstolarnas tolkning av vad som kan och som inte kan 

utgöra saklig grund baserat på tidigare fällande domar utgöra en bra tolkningsgrund inför 

förslagets implementering till lag.  

 

De svenska domstolarna kan även få bra vägledning i hur lagförslaget ska tolkas med hjälp av 

Englands fastställande i rehabiliterade anställdas ställning i diverse arbetsförhållanden.  

Genom rättsfall såsom Property Guards Ltd v Taylor and Kershaw har en arbetstagare inte 

bara en rätt att hålla tyst om information om sin bakgrund, utan därutöver även en rätt att 

ljuga för sin arbetsgivare. Huruvida detta kan komma i konflikt med lojalitetsplikten i 7 § 

lagen (1982:80) om anställningsskydd återstår att se. I ljuset av vad utredningen har haft som 

ändamål, torde dock den anställdes rätt till personlig integritet väga tyngre i relation till denna 

frågeställning. Det är således sannolikt att utifall denna fråga skulle komma upp i domstol 

(förutsatt att lagförslaget enligt utredningen träder ikraft) kommer den enskildes rätt till 

privatliv enligt Art. 8 EKMR väga tyngre än principen om lojalitetsplikt i 

anställningsförhållanden. Europadomstolen har som tidigare diskuterats påpekat att detta 

skydd omfattas av ovanstående artikel. Oavsett om Göteborgsdomen säger annorlunda har 

detta ingen prejudicerande verkan på rättsutvecklingen i Sverige.  

 

Det är oklart om tingsrätten skulle ha kommit till samma slutsats om utredningens förslag 

hade lagstadgats vid tillfället domstolen avkunnade domen. En omständighet som kan tala för 

tingsrättens domslut (och inte domskäl) är det faktum att arbetsgivaren de facto inte begärde 

utdrag ur belastningsregistret. Under intervjun hade den arbetssökande muntligen medgivit 

den tidigare lagöverträdelsen.  n ytterligare oklarhet i utredningen är huruvida en ”muntlig 

kontroll” s som skett i Göteborgsdomen kan falla under förbudet enligt lagförslaget. 
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7 Slutsats 

 

Medan allmänheten har en stark rätt till information och yttrande enligt artikel 10 EKMR, står 

den enskilde ensam i ett hörn och försöker fasthålla sin rätt till privatliv och personlig 

integritet enligt artikel 8 EKMR. Knäckfrågan i arbetsrättsliga sammanhang är således; ska 

arbetsgivarens rätt till information väga tyngre än den arbetssökandes rätt att hemlighålla 

information om dennes förflutna? Även om det är en självklarhet att alla demokratiska 

samhällen skall tillgodose individen med rätt och rättigheter till att denne själv får bestämma 

över de delar av sitt privatliv som delas med allmänheten kommer svaret onekligen att bli: det 

beror på. 

 

Den enskilde har självfallet ett behov av att beskydda sin personliga integritet. Däremot kan 

behovet av att skydda andra ibland väga tyngre. Lagförslaget är i sig, arbetstagarvänligt. Ett 

inte alltför långtgående resonemang kan även vara att lagen egentligen skyddar en tidigare 

dömd lagöverträdare mot sig själv genom att förhindra denne att arbeta inom vissa 

verksamheter, beroende på vad den enskilde hade gjort sig skyldig till.  

 

Som arbetsrättslig komparation är slutsatsen enligt följande: en arbetstagare har större chans 

att vinna målet i England. Tack vare de engelska domstolarnas lyhördhet till EKMR och 

Europadomstolens praxis har de engelska domstolarna utvidgat den enskildes rätt till privatliv 

och personlig integritet. Lagförslaget får mig däremot att tro att jag snart kommer att kunna 

säga: en arbetssökande, arbetare och arbetstagare har störst chans att vinna målet i Sverige, 

och sättet att komma till slutsatsen kan snart bli likadant, överallt.  
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