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I

Sammanfattning

I ett samhälle som ställer allt högre krav på flexibilitet, effektivitet och lönsamhet är det lätt 
att söka lösningar som kanske inte är förenliga med vad som anses som rätt och riktigt i alla 
lägen. Arbetsgivare har speciellt under det senaste decenniet i allt högre grad begärt av 
presumtiva arbetstagare att utöver att uppfylla de kvalifikationer som anställningen kräver 
även bifoga ett utdrag ur belastningsregistret till sina ansökningshandlingar. Statsmakten har 
iakttagit denna utveckling och väljer nu att ingripa. Som en respons på arbetsgivares allt mer 
omfattande kontroll som även kan komma att kränka individers personliga integritet har under 
året ett utredningsbetänkande presenterats som avser att stärka arbetstagares integritet i 
anställningsförfarandet och på arbetsmarknaden i övrigt. Texten har sin utgångspunkt i de
områden som på något vis reglerar förhållandet till den personliga integriteten samt belyser 
vilka eventuella konsekvenser den nu föreslagna lagstiftningen kan komma att få för 
arbetsmarknadens parter. Tyngdpunkt kommer att läggas vid frågan som rör utnyttjandet av 
belastningsregistret i rekryteringsförfarandet samt vid de övriga områden som direkt eller 
indirekt påverkas av detta förfarande. Ambitionen är att belysa vilken roll registrering i 
belastningsregistret har kommit att spela på senare tid och huruvida detta är förenligt med den 
rätt till skydd som krävs för den enskildes personliga integritet i ett rättssäkert samhälle. 

Framställningen är skriven inom disciplinen för rättsvetenskap och är strukturerad utifrån en 
rättsdogmatisk metod. Genomgång, analys och slutsatser kommer att bearbetas genomgående 
utifrån de juridiska grundförutsättningar som metodvalet medför. Detta för att garantera att 
resultatet har hög trovärdighet och att texten skall upplevas som meningsfull och informativ. 

Generellt sett påvisas i framställningen att ändamålsglidningen måste underkännas. Detta 
eftersom belastningsregistrets ändamål inte var att förse arbetsgivaren med denna typ av 
uppgifter. Slutsatsen är att det förfarande som i hög grad verkställs på arbetsmarknaden i 
dagsläget inte är acceptabel varpå åtgärder bör vidtas. Ett flertal intressenter har 
uppmärksammat frågan men ser på problemet utifrån olika kontextuella sammanhang. 
Problematiken är att trots att belastningsregistrets ändamålsglidning ger upphov till problem 
så står olika intressen mot varandra när det gäller att finna en lösning. Det är med 
utgångspunkt i denna intressekonflikt som merparten av textens resonemang och slutsatserna 
presenteras. Önskan är att på ett objektivt sätt lyfta fram olika aspekter som påverkar området 
samt att påvisa varför problemet inte fått en lösning. 
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Due to the wide usage of different databases administrated by the 
Swedish government to keep control over its citizen’s the issue has 
arisen concerning if this information is subject for other purposes 
then originally acknowledged. Executives induced in recruitment for 
labour has over the years extended their need for information 
accumulated by these systems. Especially data from the criminal 
records registry are now being used as a normal step in the 
employment process among a vastly growing spectrum of enterprises 
and businesses all over the country.

This thesis aims to illuminate the subject by grasp to what extent the 
described behaviour can be considered legally accepted according to 
the law or if these actions are inflicting with the foundational juridical
principles that has to be ensured by the Swedish government due to 
our constitutional law. 

A strict jurisprudential method has been applied throughout the entire 
thesis to ensure the reliability of the results. The diversity of sources 
has gently been put together to assure the overall quality. Relevant 
information for the task has been analysed to illustrate how fine the 
line really is between the employers’ demand for information and 
personal integrity.

Usage of information concerning crime as a measurement to evaluate
individuals in the employment process can in general not be 
supported due to the information presented in this thesis. The overall 
reason to this statement is based on the assumption that employers 
misuse their rights with reference to the purposes which originally 
were predetermined to secure the criminal records registry from 
external access. 
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1. Inledning

Mänskligheten är i ständig utveckling och dessa förändringar mäts med hjälp av abstraktionen 
tid – en tid som verkar gå allt snabbare. I och med världens gränslöshet och våra samhällens 
utvecklingshastighet förändras betingelserna från dag till dag för hur interaktionen med vår
verklighet gestaltas. Globalisering, ökade krav på flexibilitet och kanske framförallt 
informationssamhällets exponentiella utveckling har under de senaste decennierna kraftigt 
kommit att påverka vad som är möjligt att åstadkomma med hjälp av datoriseringen.1 Med 
stöd av detta har omfattande informationskällor och register kommit att förändra våra 
möjligheter där Internet kan nämnas som ett belysande exempel. Våra teknologiska 
landvinningar för dock inte alltid enbart positiva aspekter med sig. Mänskliga intressen kan 
komma i kläm när teknik och människa möts och möjliggör processer som ur den ena 
synvinkeln uppfattas som legitima men ur en annan kan komma att missbrukas, skapa 
vanföreställningar och innebära stora problem. I detta skede brukar lagstiftarens möjligheter 
till påverkan åberopas varpå ett kraftfullt incitament tar sig an den aktuella problematiken för 
att utifrån grundläggande mänskliga principer reglera den värld som delas av oss alla.

I Sverige har stora informationsdatabaser byggts upp av våra myndigheter för att tillmötesgå 
de krav och tjänster som medborgarna ställer. Dessa register har sedermera med hjälp av 
datoriseringens expansion effektiviserats och gjorts mer lättillgängliga samtidigt som 
handläggningen i många delar blivit mer kostnadseffektiv. Som en bieffekt har också 
problematik aktualiserats kring när denna information skall kunna användas, av vem eller 
vilka och framförallt till vilka syften och ändamål.  Denna misstänksamhet mot teknikens 
anpassningsbarhet och effektivitet har resulterat i ett såkallat storebrorsamhälle, vars princip 
bygger på tanken att individen i samhället alltid är övervakad av olika system.2 Under lång tid 
men i eskalerande hastighet har övervakning kommit att bli en allt större del av vårt samhälle. 
Ofta har det rört sig om ad hoc lösningar för att åtgärda akuta brister i samhällets skydd mot 
yttre och inre hot.3 Utvecklingen och systematiseringen av samhällets befintliga och redan 
fungerande system har successivt integrerats i varandra under en längre tidsperiod och tjänar 
idag huvudsyftet att skydda samhällsmedborgarna där inskränkningar som manifesteras måste 
vara proportionella mot de sanktioner som verkställts.4 Förändringarna är verkliga och i hög 
grad aktuella och har alla en gemensam nämnare vilken kan beskrivas i termer om förändrad 
rättsäkerhet och eventuella inskränkningar i den enskilda individens privatliv. Detta märks 
tydigt i dagens pågående samhällsdebatt kring FRA och dess möjligheter till signalspaning, 
den uppmärksammade IPRED-lagen som bland annat verkställs genom 7 kapitlet 53 § c. 
upphovsrättslagen (1960:729) och de många tvistemålen rörande upphovsrätten på Internet. I
samtliga av ovanstående fall är ett väsentligt inslag just hur man skall förhålla sig till 
individens integritet. Personlig integritet är ett svårfångat begrepp som används i de mest 
skilda sammanhang. Detta grundar sig i att man som person åtnjuter någon form av okränkbar 
frihet.5  Detta frihetsargument kan antas vara anledningen till motståndet som kränkningar av 
denna rättighet innebär då våra demokratiska samhällen bygger på denna grundtanke. Att 
användning av information som samlas in av myndigheter som direkt kan kopplas till enskilda 
individer ger upphov till en känsla av obehag är förståelig och väcker dessutom frågor kring 
hur det står till med vår svenska rättssäkerhet i avseende på hur informationen används.  

                                                
1 Gaston, N. Nelson, D, 2004. s.770-771.
2 Gunnartz, K, 2007. s.78-82.
3 Gunnartz, K, 2007. s.86-87.
4 Gunnartz, K, 2007. s.78.
5 Olsson, R, A, 2008. s.28.
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2. Bakgrund

Med anledning av den allt mer utbredda användningen av nationella register för en rad olika 
ändamål har sakförhållandet fått medial uppmärksamhet. Dessa typer av databaser med 
information skapas av våra myndigheter för att tillmötesgå de ökade kraven som 
samhällsutvecklingen ställer. Bara för att nämna några exempel har Skatteverket register över 
medborgarna för att kontrollera skatteskyldigheten. Det finns även fordonsregister, 
äktenskapsregister, fastighetsregister, ett flertal register hos Försäkringskassan och listan kan 
utökas än mer. Gemensamt för samtliga av dessa informationskällor är att de initialt skulle 
användas för enskilda på förhand bestämda ändamål. Tekniken har dock i dagens samhälle 
möjliggjort att man kan samköra register mellan myndigheter och på så vis få fram en 
heltäckande bild av den enskilde medborgaren vilket inte var grundtanken. Denna information 
får då ett värde i sig som aktörer kan intressera sig speciellt för, till exempel arbetsgivare och 
försäkringsbolag kan använda informationen vid lämplighetsprövning av enskilda individer. 
Denna utveckling har under senare år expanderat och upplevs som stötande. Grundtanken var 
att myndigheternas register skulle användas för att mer effektivt kunna hantera sina ärenden 
och registren skulle dessutom kunna övervakas av allmänheten med hjälp av 
offentlighetsprincipen. Användningen av register har dock ökat och den tidigare 
myndighetschefen för Datainspektionen kommenterade utvecklingen i följande ordalag:

”Det maskinella informationsutbytet myndigheter emellan är väsentligt större än allmänhetens 
utnyttjande av offentlighetsprincipen. I vissa fall skapas särskilda register för i första hand 
informationsutbyte myndigheter emellan. Ett sådant exempel är båtregistret. Så snart ett sådant register 
har lagts upp för ett vanligen speciellt ändamål brukar konstateras att nu finns ett offentligt register 
tillgängligt för allmänheten. Myndigheterna bör, brukar det sägas, inte ha sämre tillgång till 
information än allmänheten, vartefter terminaler hos skatte- eller kronofogdsmyndigheter kopplas upp 
till det nya registret för ett eller flera helt andra ändamål. I fallet med båtregistret kan det t o m med fog 
befaras att den sekundära användningen var det egentliga syftet. Maktbalansen förändras. 
Grundlagsregler blir myndigheternas verktyg, ofta en kofot att bryta sig in i medborgarnas privata sfär, 
inte ett skydd för det enskilda medborgarna.”6

Mot bakgrund av ovanstående kan det konstateras att synen på hur information skall och får 
användas verkar vara i förändring. Inte desto mindre ger detta upphov till problematiska 
ställningstaganden, där individer blir föremål för omild behandling som en konsekvens av 
teknikens förmåga att strukturera och samordna data på ett effektivt och fullständigt vis. 
Naturligtvis är detta att anse som ett stort steg framåt i stadsförvaltningen. Samtidigt 
undermineras legitimiteten för myndigheternas arbete då allt fler medborgare anser sig utsatta 
eller kränkta i specifika situationer. 

3. Problembeskrivning

Klimatet i arbetslivet är hårt där stora krav ställs på effektivitet i en allt hårdare konkurrens.7

Detta har lett till att varje enhet inom företagen anpassar sig för att tillmötesgå det 
överordnade kravet på ekonomisk effektivitet. På senare tid har detta även aktualiserats på 
rekryteringssidan i organisationerna då man med allt mer komplicerade metoder söker efter de 
bäst lämpade kandidaterna för anställning. Inom flera branscher kräver man idag utöver de 
rent teoretiska och praktiska kvalifikationerna också att sökande skall bifoga olika 
registerutdrag för att ens kunna konkurrera om en anställning. 

                                                
6 Citat hämtat från Freese, J, 1990. s.218.
7 SOU 2007:22 s.405-406.
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Detta beteende kan starkt ifrågasättas utifrån ett integritets- och rättssäkerhetsperspektiv. Lag 
(1998:620) om belastningsregister utgör alltså fundamentet för framställningen. Vidare kan 
kommenteras att ett övergripande ställningstagande vid all behandling och insamlande av 
uppgifter som kan hänföras till enskild omfattas av regleringen i personuppgiftslagen 
(1998:204), i det följande PuL, som dessutom kompletteras av personuppgiftsförordningen 
(1998:1191). Lagens syfte är att skydda medborgarnas personliga integritet i sin helhet 
beträffande insamlandet och behandlingen av personuppgifter oavsett form och ändamål.
Denna lagstiftning ligger inom ramen för framställningen. Det skall även nämnas att 
Datainspektionen övervakar lagstiftningen i enlighet med förordning (1998:1192) med 
instruktion för Datainspektionen. 

Problemet som uppsatsen belyser har sin grund i det faktum att användandet av 
registerutlåtanden från belastningsregistret har ökat markant. Detta markeras av aktuell 
statistik som visar att användandet av 9 § lag om belastningsregister mer än fördubblats på 
sex år.8 Under år 2003 begärdes ungefär 40.000 utdrag med stöd av ovanstående paragraf. År 
2008 var antalet uppe i 115.000 utdrag. Här skall också nämnas att statistiken endast baseras 
på sådana utdrag som inte omfattas av att arbetsgivaren med laglig rätt kan avkräva sina 
anställda och blivande medarbetare utdrag från registret, dessa är alltså exkluderade. Detta 
kan inte annat än tolkas som att användningen av utdrag ur belastningsregistret har kommit att 
svälla och nu även kan ses som en formellt accepterad procedur i rekryteringsprocessen på 
stora delar av arbetsmarknaden. Ett grundantagande blir mot bakgrund av detta att 
åberopandet av uppgifterna är att anse som ett missbruk av belastningsregistret. En 
ändamålsglidning är för handen varvid det lämpligen bör utredas vilka rättsliga konsekvenser 
detta leder till. 

Trots detta omfattas ett tämligen stort område på arbetsmarknaden av ett behov av utökad 
registerkontroll vid anställning eller av redan etablerade medarbetare. Säkerhetsskyddslagen 
(1996:627) reglerar i vilka verksamheter som ett mer omfattande behov av registerkontroll är 
försvarbart alternativt helt nödvändigt. Detta genom att dela in verksamheter i skyddsklasser 
och därefter utarbeta hur djupgående den utökade kontrollen av medarbetarna skall vara. I 
säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) behandlas ytterligare tillägg och där presenteras 
även en uttömmande förteckning på vilka verksamheter som omfattas av regleringen. 
Bevakningsbranschen omfattas även den av ett lagligt krav på registerprövning och regleras i 
lag (1974:191) om bevakningsföretag och i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag.
Vidare krävs registerutdrag vid anställning som omfattas av lag (2000:873) om 
registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg samt lag 
(2005:405) om försäkringsförmedling och även lag (2007:171) om registerkontroll av 
personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn. Tillsammans inbegriper
dessa lagar en stor del av arbetsmarknaden, men i övervägande del rör det sig om 
anställningar inom statlig eller kommunal verksamhet eller verksamhet kontrollerad av dessa
organ. Privat sektor omfattas i väldigt liten omfattning av lagligt berättigade krav på 
registerkontroll. Detta till trots har användandet av icke lagreglerade utdrag ur
belastningsregistret, som en informationskälla på arbetsmarknaden nått stor omfattning vilket 
inte var tanken med registret. Detta innebär att lagstiftningsåtgärder åberopas då kritik riktats 
mot förfarandet. Inom främst de brottsbekämpande myndigheterna står registerprövningen 
under översyn av säkerhets- och integritetsskyddsnämnden som har till uppgift att kontrollera 
att de inskränkande kontrollerna utförs på ett korrekt sätt. Denna kontrollfunktion saknas i alla 
övriga fall på arbetsmarknaden. 

                                                
8 SOU 2009:44 s.278.
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Utvecklingen pekar med andra ord i allt större omfattning på att belastningsregistret har fått 
en sekundär betydelse som ett redskap för arbetsgivaren att kontrollera potentiella
medarbetares laglydnad. Förfarandet kan ifrågasättas och redan år 1999 tillsattes en kommitté
som fick i uppdrag att kontrollera hur rättsläget egentligen såg ut på området och då i första 
hand med inriktning mot den personliga integritetens ställning i arbetslivet.9 Av denna 
utredning angavs bland annat följande iakttagelser: 

”I samband med rekrytering av personal används olika metoder för att granska arbetssökandes 
kompetens, egenskaper och lämplighet, lämplighetstester av olika slag är därvid vanliga. Faktorer som 
minskad bemanning på arbetsplatserna, ökad betydelse av personliga egenskaper och höga krav på 
kompetens kan eventuellt leda till krav på ökad kontroll av arbetssökande. Det har framkommit att 
arbetssökande ombetts att visa utdrag ur kriminalregistret eller att uppgift hämtats in om förekomsten av 
belastningsförsummelser. Det har även förekommit att arbetssökande har avkrävts graviditetstest.”10

”Arbetsgivarens berättigade intresse av kontroll för att kunna leda och fördela arbetet m.m. måste 
ställas mot arbetstagarnas anspråk på ett skydd för den personliga integriteten.”11

Kommitténs arbete presenterades i betänkandet Personlig integritet i arbetslivet. Huvudtesen
i betänkandet framhöll att det fanns oklarheter i det rättsliga skyddet för den personliga 
integriteten på arbetsmarknaden.12 Utredningen ledde dock inte till någon lagstiftning. I stället 
föreslog regeringen år 2006 en särskild utredare att rättsligt reglera skyddet för den personliga 
integriteten i arbetslivet.13 I direktiven redogjorde regeringen bland annat för följande krav på 
utredaren:

”Kombinationen av arbetsgivarens ökade kontrollbehov och förekomsten av allt fler kontrollmöjligheter 
gör det angeläget att de involverade aktörerna, det vill säga arbetsgivare, arbetstagare och 
arbetssökande, har ett tydligt regelverk att följa. Ett sådant regelverk saknas idag. Området är disparat 
och ofullständigt reglerat och befintlig reglering ger sammantaget inte den klarhet som är nödvändig.”14

”Att reglera skyddet för den personliga integriteten utgör en balansakt. Å ena sidan måste arbetstagare 
och arbetssökande tillförsäkras ett effektivt skydd. Arbetssökande och arbetstagare står i ett 
beroendeförhållande till arbetsgivare som gör dem särskilt sårbara i detta avseende. En reglering skall 
både göra det möjligt att förutse vilken typ av kontrollåtgärder de kan möta och utgöra ett skydd mot 
otillbörliga intrång. Å andra sidan måste regleringen ge arbetsgivare utrymme att utöva den kontroll 
som deras ansvar för säkerhet och effektivitet på arbetsplatsen aktualiserar.”15

Området har under lång tid varit föremål för statens myndigheter och övriga aktörers 
granskande ögon. Grundstrukturen mellan parterna på arbetsmarknaden har förändrats under 
de senaste åren och det är denna förändring som intresserat makthavarna. Anledningen är helt 
enkelt att arbetsgivarens möjligheter till kontroll utökats tack vare den tekniska utvecklingen 
vilket förskjutit maktbalansen till nackdel för arbetstagarna.16 Efter ett mångårigt 
utredningsarbete kan det konstateras att ett godtagbart, rättsligt och bindande skydd för 
arbetstagares personliga integritet bör utformas.17

                                                
9 SOU 2007:22 s.408.
10 Citat hämtat från Dir. 1999:39 s.2.
11 Citat hämtat från Dir. 1999:39 s.4.
12 SOU 2002:18 s.57-58.
13 SOU 2007:22 s.410.
14 Citat hämtat från SOU 2007:22 s.410.
15 Citat hämtat från SOU 2007:22 s.410.
16 SOU 2007:22 s.414.
17 SOU 2009:44 s.49.
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Ett utredningsförslag presenterades år 2009 som innehåller rättslig reglering för området med 
specifik inriktning mot arbetsmarknaden och det är med utgångspunkt i denna utredning som 
uppsatsens fundamentala grundval upprättas. Lagförslaget har varit efterlängtat men har dragit 
ut på tiden. Utredningen omfattar ett flertal områden vars förhållande till personlig integritet 
är helt avgörande. Lagförslaget är för närvarande under beredning och utvärderas av berörda 
instanser vartefter lagstiftningsprocessen kan fortskrida om förslaget gillas. Problemet har i 
åratal varit föremål för utredning varpå ambitionen med utredningen är att ta ett samlat grepp 
kring arbetets beredning i förhållande till problematiken avseende den sekundära 
användningen av registerutdrag från belastningsregistret. Fokus riktas mot registerprövningen 
som ett led vid anställning med utgångspunkt i de rättsliga integritetsaspekterna som 
aktualiseras vid en anställning. 

4. Frågeställningar

Av ovan beskrivet problematiserande följer här de aktuella frågeställningarna som kommer att 
behandlas i uppsatsen, redovisade var för sig i kronologisk ordning. Ambitionen är att denna 
tydliga illustrering skall underlätta hela uppsatsens uppbyggnad. Speciellt då frågorna allt 
eftersom kommer att behandlas för att avslutningsvis presenteras i form av för studien
relevanta slutsatser.  

- Övergripande är att fastställa om nyttjande av brottsuppgifter från belastningsregistret 
skall kunna ingå som ett led i alla anställningsförfaranden? 

- Vilken utformning har de rättsregler som skyddar individen från att brottsuppgifter
delges tredje part? 

- Varför har belastningsregistret kommit att utsättas för en ändamålsglidning?

- Vilka åtgärder vidtas för att förhindra att belastningsregistrets uppgifter missbrukas? 

5. Syfte

Huvuduppgiften med framställningen är att beskriva de ansträngningar som kringgärdat det 
arbete som under många år behandlat integritetsskyddets betydelse på arbetsmarknaden i 
avseende på belastningsregistrets användande. Utgångspunkten söks i tidigare källmaterial på 
området även om utredningen Integritetsskydd i arbetslivet får en speciell betydelse då den
stipulerar inskränkande reglering till skydd för den enskildes integritet.18 I och med att 
utredningens lagförslag inte antagits skall framställningen ses i huvudsak som en 
problematiserande analys av dagens rättsläge. Detta åstadkoms genom att fastsälla gällande 
rätt och sedan använda dessa slutsatser mot relevanta rättsområden inom arbetsrätten för att 
belysa de konflikter som kan uppstå mellan å ena sidan den personliga integriteten och å 
andra sidan arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Rättsområdet som aktualiseras är mycket 
omfattande och innebär att stora rättsliga områden måste behandlas för att syftet skall kunna 
uppnås. Rättsutredningen är därför omfattande men ligger till grund för problematiserandet 
som en konsekvens av områdets komplexitet. Dessutom, blir metasyftet, för hela uppsatsen att 
belysa den allmänna rättsäkerheten. Då det måste förutsättas att trovärdigheten som det 
beskrivna förfarandet illustrerar i någon omfattning bör påverkas av belastningsregistrets 
ändamålsglidning. 

                                                
18 Se SOU 2009:44.
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6. Metod

Texten är konstruerad och presenteras på ett rättsvetenskapligt vis med en mycket tydlig 
anknytning till den rättsdogmatiska metoden. Den rättsvetenskapliga anknytningen stipulerar 
det övergripande sätt med vilket informationen kommer bearbetas.19 Arbetssättet i uppsatsen 
kommer i stora delar att vara helt dominerad av den rättsdogmatiska metoden. En grundlig 
genomgång av de för aktuellt metodval relevanta rättskällor systematiseras och analyseras 
vilket genererar möjligheter till kvalificerad juridisk problemlösning.20 Metoden innebär att 
rättskällor tolkas mot ljuset av det aktuella rättsliga spörsmålet, där lagregler, förarbeten, 
praxis, doktrin och andra relevanta källor används för att finna en lösning på det juridiska 
problemet.21 Den rättsdogmatiska metoden har tillskrivits stor legitimitet då arbetssättet
gagnar rättsäkerheten genom sin logik och precision vilket även upprätthåller kravet på 
förutsägbarhet. Dessutom lämpar sig metoden ypperligt då det gäller att fastställa gällande 
rätt, de lege lata, samt dra slutsatser och presentera de lege ferenda.22 Det skall dock 
framhållas att den rättsdogmatiska metoden fått kritik på senare tid för att allt för stelbent lita 
till de traditionella rättskällorna vilket inneburit att rättsvetenskapen haft svårt att anpassa sig 
till samhällsförändringarna i och med dess reaktiva karaktär.23 Trots detta görs avvägningen 
att den rättsdogmatiska metoden kommer att generera tillförlitliga resultat och således 
kommer att utgöra den metodologiska utgångspunkten i framställningen. 

Dessvärre existerar en mycket knapphändig mängd praxis som behandlar för oss aktuellt 
område. Detta gör att den rättsdogmatiska metoden riskerar att halta då domstolsavgöranden 
utgör en väsentlig del av hur en förskriven lag eller paragraf skall tolkas inom den 
rättsdogmatiska metodtillämpningen. Problemet löses genom att helt enkelt komplettera vår 
framställning med en teleologisk metod. Löpande genom uppsatsen kommer denna metod
tillämpas bredvid den huvudsakliga rättsdogmatiska metoden.24 Motiveringen till detta är att 
teleologisk metod i avsaknad av ett helt fullständigt källmaterial för den rättsdogmatiska
metoden kan komplettera framställningen genom att faktiskt kunna dra rättsliga slutsatser 
kring oklara och oreglerade områden. Ändamålsprövningen harmoniserar helt enkelt med den 
rättsdogmatiska metoden på ett tillförlitligt sätt.25

Genom hela framställningen kommer ett disciplinspecifikt språk och fackuttryck att användas 
som har sitt ursprung i det rättsvetenskapliga och juridiska ämnet. Det är därför lämpligt att 
du som läsare har en viss kunskap och förförståelse för hur rättsvetenskaplig text är utformad.
Det ställs med andra ord vissa krav på den målgrupp som är mottagare av denna text. Vidare 
skall det framhållas att det genom hela framställningen kommer att förekomma viss analys 
mellan belastningsregistrets användning och arbetsgivarprerogativet då det enligt vår mening 
är en bättre lösning att belysa de enskilda områdena parallellt och inte endast i den slutliga 
analysen. 

                                                
19 Sandgren, C, 2007, s.36-39.
20 Lehrberg, B, 2006, s.177.
21 Strömholm, S, 1988, s.9.
22 Lehrberg, B, 2006, s.178.
23 Hydén, H, 2002, s.50-55.
24 Lehrberg, B, 2006, s.225.
25 Lehrberg, B, 2006, s.225.
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7. Avgränsningar

Det är lämpligt att poängtera att uppsatsen utgår från ett rättsvetenskapligt perspektiv varpå 
samtliga övriga ämnesområden lämnas därhän. Det skall också sägas att uppsatsen har en fast 
förankring i svensk arbetsrätt inom den rättsvetenskapliga disciplinen. Vidare skall det 
tydliggöras att det endast är utdrag ur belastningsregistret, och därvid endast områden med 
beröringspunkter till denna grundförutsättning som hanteras i uppsatsen. Intentionen blir att 
fokusera på hur utdrag från belastningsregistret används på dagens arbetsmarknad. Som 
komplement finns även förordning om belastningsregister som ytterligare stöttar och 
definierar syftet med registrets ändamål. Nära besläktad är lag (1998:621) om 
misstankeregister samt tillhörande förordning (1999:1135) om misstankeregister. Dessa 
kommer dock inte beredas något utrymme då de inte är utsatta för en ändamålsglidning i 
samma omfattning som belastningsregistret och därför inte faller inom ramen för angivna 
syften. Följaktligen kommer alla områden som inte har sitt ursprung i rättslig problematik 
som rör arbetsmarknaden och den personliga integriteten i avseende på registerprövning från
belastningsregistret att falla utanför ramarna för denna uppsats. Framställningens rättsliga 
aspekter och begreppsliga förklaringar och analyser kommer endast att utgå från de källor 
som inkluderas genom den för uppgiften valda metoden.

8. Disposition

Uppsatsen har delats in i tre huvudområden. Avsikten med den första delen är att på en 
deskriptiv nivå illustrera hur det rättsliga området är uppbyggt. Här kommer stor vikt att 
läggas på hur de rättsliga reglerna är utformade och hur lagarna som påverkar området 
interagerar med varandra. Begrepp som är bärande för lagreglernas utformning och som är 
relevanta för att påvisa kausalitet bereds stort utrymme. Del två av uppsatsen fokuserar mer
ingående på arbetsledningsrätten. Här är avsikten att lyfta fram rättsliga förtjänster och brister
i sammanhanget och föra analyserande resonemang om det rättsvetenskapliga innehållet 
under inflytande av en övergripande rättssäkerhetsaspekt. Denna del har som huvuduppgift att 
kritiskt granska konsekvenserna av de förändringar som den eventuellt nya lagstiftningen 
medför inom hela området på arbetsmarknaden. Del tre behandlar de avslutande delarna i 
uppsatsen. En analys av rättsläget och gällande rätt kommer att presenteras och svar på 
frågeställningarna kommer även de att redovisas för tydlighetens skull. Dessutom kommer en 
avslutande diskussion föras om hur det rättsliga området uppfattas av oss och våra åsikter om 
hur rättsläget kan komma att utvecklas i framtiden. Det skall också meddelas att uppsatsen är 
uppbyggd utifrån en sammanhangsdisposition där det rättsliga området beskrivs genom att 
framställningen går från övergripande helhet ner mot en allt mer detaljerad nivå.26 Detta 
eftersom det rättsliga området är mycket brett. För att kunna belysa relevanta fakta behöver 
därför en stor mängd information presenteras. Sammanhangsdispositionen ger oss sedan
möjlighet att successivt gå igenom området till dess att det egentliga problemet klart 
framträder. 

                                                
26 Jensen U, Rylander, S, Lindblom, P,H, 2007, s.26.
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9. Personlig integritet

Sedan industrialiseringen har både synen på och utformningen av ett anställningsförhållande i 
vårt samhälle förändrats. Anställningsförhållandet är idag, i betydande grad, annorlunda mot 
under industrialiseringen. Skillnaden är ännu större mot hur det såg ut i det agrara samhället 
då arbetsgivaren, av naturliga skäl, i princip kände till allt om sina anställda eftersom arbetet 
var så radikalt annorlunda utformat och innehöll en bredd av sysslor som inte ryms inom 
ramen för ett anställningsavtal av dagens mått. 27

Idag värdesätts dock de anställda i allt större omfattning och personal används i högre grad
som en resurs då de ofta besitter nödvändiga och exklusiva kvalifikationer. Anställda ses i 
allra högsta grad som en tillgång i sig själva och inte bara som ett hjälpmedel för att nå 
produktionsmål. Arbetsgivare har därför många gånger idag ett mycket större intresse och en 
mer befogad anledning till att vilja kontrollera blivande anställda, exempelvis för att försäkra 
sig om att en blivande arbetstagare verkligen kan förväntas utföra de tänkta arbetsuppgifterna 
på ett tillfredsställande sätt. Allt eftersom konkurrensen i samhället hårdnat ställs även ökade 
krav på kostnadseffektivitet, kundanpassning och kvalitetssäkring inom företag.28 Detta bidrar 
till att kravet på personliga egenskaper och den individuella kompetensen automatiskt ökar. 
Arbetsgivaren har vidare tilldelats ett större ansvar när det gäller rehabiliteringsåtgärder och 
att organisera rehabiliteringsverksamhet på arbetsplatsen om en olycka skulle inträffa för en 
anställd. Detta påverkar naturligtvis också intresset för kontroll av blivande arbetstagare av 
rena kostnadsskäl.29 Arbetsgivares behov av kontroll av arbetstagare kan också hänföra sig till 
arbetsgivarens arbetsledningsrätt och att åtgärderna därför är vidtagna som ett led i att 
kontrollera arbetstagarens förmågor och prestationer.30 De ovan beskrivna aspekterna i 
kombination med dagens starka anställningsskyddslagstiftning ställer vidare ökade krav på 
arbetsgivarens behov av kontroll inför en rekrytering.

Samhällets utveckling har inneburit att dagens verksamheter blivit känsligare för störningar 
och risken för intrång och otillbörligt utnyttjande av information. Säkerhetsåtgärder för att 
motverka dessa risker kan i sin tur i större grad generera att arbetsgivaren så långt det är 
möjligt vill ta del av integritetskänslig information om arbetstagare för att försäkra sig om 
arbetstagarens lojalitet vilket i sig gör att en integritetsaspekt aktualiseras. Det är ingen 
självklarhet för hur långt arbetstagarens informationsskyldighet sträcker sig och än mindre när 
det kan komma att röra sig om integritetskränkande uppgifter. Teknikens utveckling har 
möjliggjort att nya metoder för att inhämta information om enskilda individer ständigt 
tillkommer och det blir allt enklare att kontrollera såväl arbetstagare som arbetssökande.31

Risken för att arbetsgivare skulle kunna komma att utnyttja detta framhölls redan år 1975 då 
den begynnande dataregistreringen väckte farhågor om att den enskildes integritet skulle 
kunna komma att kränkas genom att register med omfattande informationsmängder skulle 
kunna nyttjas på otillbörligt vis.32 I dag har kombinationen av det ökade behovet av 
information från arbetsgivarens sida tillsammans med förekomsten av alltmer avancerade 
möjligheter till kontroll möjliggjort att de involverade aktörerna på arbetsmarknaden i vissa 
fall missbrukar sina befogenheter och på så vis kränker enskilda individers rätt till personlig 
integritet.
                                                
27 Westregård, A, 2002, s.18.
28 Dir. 2006:55 s.2.
29 Westregård, A, s.19.
30 Dir. 2006:55 s.6-7.
31 Dir. 2006:55 s.6.
32 SOU 1975:75 s.168.
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Vad som vanligtvis avses med personlig integritet inom ramen för arbetslivet är den rätt till en 
egen frizon som främst arbetstagare men även arbetssökande har i förhållande till en 
arbetsgivare. I dagsläget finns en rad olika möjligheter för en arbetsgivare att vidta åtgärder 
som anses inkräkta på denna frizon. Det kan bland annat nämnas att skyddsvisiteringar, 
kameraövervakning, tester i form av olika hälsoundersökningar samt att drogtester eller 
personlighetstester förekommer samt även ordningsföreskrifter som exempelvis fastställer 
krav på viss klädsel.33 Detta är i sig inga problem så länge åtgärderna står i proportion till de 
syften för vilka de verkställs, värre anses det dock vara om det skulle visa sig att det inte finns 
legitima skäl för de vidtagna åtgärderna. 

9.1 Integritet ur en rättslig synvinkel

Begreppet integritet kan användas i många olika sammanhang och definieras på många olika 
sätt. Någon etablerad definition av vad som egentligen avses med personlig integritet är dock 
problematiskt att påvisa då begreppet spänner över så många ämnesdiscipliner. Ett vanligt sätt 
att beskriva personlig integritet, är den enskildes rätt att tillräknas en privat sfär som 
omgivningen skall och förväntas respektera.34 En utgångspunkt i ett försök till att skapa 
ordning på begreppets rättsliga innebörd kan finnas i den Resolution som 1967 antogs vid den 
internationella juristkommissionens konferens om privatlivets rättsskydd i Stockholm.35

Resultatet innebar att begreppet ”Right to privacy” fastslogs som en rättighet för individen att 
leva sitt eget liv med minsta möjliga inblandning från myndigheter, allmänhet och andra 
individer.36 Begreppet bygger på konkreta situationer då en individs integritet anses kränkt
och där bland annat intrång i en persons privata förhållanden, insamling av uppgifter av en 
persons privata förhållanden och offentliggörande eller annat utnyttjande av material om en 
annan persons privata förhållanden nämns.37 Denna tolkning som juristkommissionen 
redovisade har även vunnit internationell uppmärksamhet. 

Integritetsfrågan är långt ifrån ny men har expanderat igen på grund av att större delar av 
befolkningen i industriländerna kommit att leva nära varandra, i täta samhällen, på ett sätt 
som tidigare bara gällde mindre grupper.38 De ekonomiska och sociala faktorer som faktiskt 
har förbättrat förutsättningarna för total avskildhet har gjort oss mindre villiga att dela vårt 
privatliv med andra. Den offentliga masskommunikationens genomslag och breda omfattning 
borde på samma sätt öka behovet av en personlig sfär där en integritetsskyddad 
kommunikation på egna villkor är möjlig. Till de allmänna förändringarna i dagens 
levnadssätt som ger ökad aktualitet och styrka åt den enskildes krav på en skyddad 
personlighetssfär kan sägas att olika tekniska hjälpmedel och möjligheterna för fysisk 
övervakning drastiskt utökats. Dessutom har datorteknikens utveckling möjliggjort lagring 
och sammanställning av i princip obegränsade informationsmängder vilka tidigare oftast 
fanns utspridda i flera mer eller mindre svårtillgängliga arkiv som dessutom sköttes manuellt. 
Övervakning kan även anses innefatta olika typer av tester och psykologiska undersökningar 
som även de används vid bland annat rekrytering.39

                                                
33 Westregård, A, 2002, s.17.
34 Dir. 2006:55 s.1.
35 Westregård, A, 2002, s.47.
36 SOU 2007:22 s.56-57.
37 Westregård, A, 2002, s.47-48.
38 Strömholm, S. 1971, s.695 .
39 SOU 2007:22 s.58.
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Både nationellt och internationellt råder enighet om hur rätten till personlig integritet och 
rätten till privatliv skall ses som en allmän mänsklig rättighet. Detta gör det än viktigare att se 
till att denna rättighet upprätthålls och inte kränks. Även om begreppet integritet är 
synnerligen svårdefinierat. Begreppet har i svensk rätt använts i många olika sammanhang 
och ibland med olika betydelser. Begreppet personlig integritet användes i bland annat 1973 
års Datalag (1973:289), men gavs där inte någon egentlig definition. Dock framkommer det 
att utgångspunkten skall vara att skyddet för den personliga integriteten knappast kan sträcka 
sig längre än vad som är möjligt med hänsyn till de krav som samhället presumerar. 
Innebörden är sådan att det alltid måste förekomma intrång i enskildas personliga integritet 
för att kunna garantera en effektiv stadsförvaltning och att detta får ses som legitima skäl för 
sådan behandling.40 Detta gör att personlig integritet som begrepp skall ses som en prima 
facie rättighet vilket gör att dess innebörd inte skall tolkas som en absolut rättighet utan vid en
normkonflikt istället få underordnad betydelse om det disparata intresset är att anse högre 
prioriterat.41

En anledning till att den personliga integriteten är svårdefinierad är för att begreppets 
innebörd står i en beroendeställning till den enskilda individens subjektiva upplevelser av vad 
som är att betrakta som en kränkning.42 Omfånget av den personliga sfären uppfattas inte 
heller som statiskt för den enskilda individen utan kan förändras med hänsyn till bland annat 
vunna erfarenheter och den aktuella situationen samt utformning och den sammanhållna 
kontexten.43 Ett sätt att tillämpa ordet personlig integritet inom ramen för rättstillämpningen 
är med utgångspunkt i de grundläggande fri- och rättigheterna i 2 kapitlet regeringsformen 
(1974:152) i det följande RF. Här skiljer de mellan den rumsliga integriteten, hemfriden, den 
materiella integriteten, den kroppsliga integriteten, med vilket skyddet för liv och hälsa avses, 
integriteten i fysisk mening, i avseende på rörelsefriheten och slutligen integriteten i ideell 
mening som skyddet för sin personlighet.44 Redovisningen är inte uttömmande men visar på 
det breda spektrum av tillfällen som alla sammanhänger med hur den personliga integriteten
uppfattas. Tolkningen blir att anse som situationsberoende i mycket hög grad och detta ligger 
också till grund för den svårighet som inneburit att begreppet inte fått en tydlig definition eller
avgränsning. 

I en övervägande del kommer detta att innebära att varje gång personlig integritet nämn 
kommer man även att behöva göra intresseavvägningar i olika omfattning. Dessa avvägningar 
mellan stridiga intressen ses som helt nödvändiga för att rättsläget i en given situation skall 
kunna konkretiseras. Vilka intressen som anses väga tyngst i det aktuella fallet blir helt enkelt 
en bedömningsfråga som ytterst får avgöras av de rättskipande instanserna. Intrång i den 
personliga integriteten måste dock styrkas med legitima skäl, dessa kan inte bedömas ur ett 
subjektivt perspektiv utan måste hämta kraft i materiella rättsregler eftersom det redan 
konstaterats att upplevelsen av att bli kränkt varierar avsevärt mellan olika individer. 45

                                                
40 SOU 2004:6 s.30.
41 SOU 1997:39 s.796, s.801.
42 SOU 2004:6 s.27.
43 SOU 2007:22 s.54.
44 SOU 1984:54 s.42.
45 Westregård, A, 2002, s.43.
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10. Internationella åtaganden genom avtal

Rättssystem är knappast att betrakta som fullständigt fristående från varandra. Internationella 
överenskommelser implementeras och ratificeras av länder runt om i världen som samtidigt
stärker deras band sinsemellan. Dessa avtal är ofta övergripande och behandlar områden som 
anses allmängiltiga för civiliserade samhällen vilket aktualiserar att åtaganden som rör 
personlig integritet i många fall finns omnämnda eller genom tolkning kan göras gällande. 
Sveriges lagstiftning har sedan slutet av andra världskriget kommit att påverkas av att avtal 
accepterats vars verkningar påverkat vårt rättssystem. I sammanhanget kan det vara på sin 
plats att referera till Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 
från år 1948. Deklarationen saknar rättsverkan men uttrycker vad som anses betydelsefullt i 
en internationell jämförelse. Ur en integritetsaspekt är artikel 12 speciellt relevant där det 
uttryckligen framgår att godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv, familjen, hem eller 
korrespondens, eller angrepp på heder och anseende skall utföras godtyckligt. Detta visar att
minimikrav av skyddsnivåer bör vidtas från statens sida så att medborgarna skall tillförsäkras 
ett rättsligt skydd mot dessa ingrepp.46 Vidare fastslås i artikel 29 att inskränkningar gentemot 
ovanstående skall fastställas i lag för att trygga det demokratiska samhällets krav på moral, 
allmän ordning och allmän välfärd.47 År 1966 deklarerades även Förenta Nationernas 
konvention om medborgerliga och politiska rättigheter där artikel 17 i princip återger 
innehållet av ovan beskriven artikel 12. 

Europarådet bildades kort efter andra världskriget slut. Syftet var att på demokratiska 
grundvalar skapa ett forum för samarbete samt utöka de mänskliga rättigheterna och 
grundläggande friheterna.48 Mot bakgrund av Förenta Nationernas allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna utarbetade Europarådet konventionen, den 4 november 1950,
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och det grundläggande friheterna även kallad 
Europakonventionen. Inom konventionen finns en rad åtaganden och skyldigheter som 
ratificerande länder blir skyldiga att efterleva. Konventionen tillskrevs också en bindande 
rättsverkan varpå skyldigheter och rättigheter blev möjliga att åberopa med stöd av 
konventionen. Betydelsen av Europakonventionen kom att bli så betydelsefull att den 
inkorporerades i svensk rätt genom proposition 1993/94/:117 och lag (1994:1219) om den 
europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna.49 Speciellt intressant för framställningen blir artikel 8 i 
Europakonventionen som stipulerar följande rättsfakta: 

Artikel 8

1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. 

2. Offentliga myndigheter får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag och 
om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna 
säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller skydd för 
hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter.50

                                                
46 SOU 2007:22 s.45.
47 SOU 2007:22 s.46.
48 Danelius, H, 2002, s.17.
49 SOU 2008:3 s.71-72, SOU 2007:22 s.46-47.
50 Europakonventionen, Danelius, H, 2002, s.260.
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Artikeln ses i det närmaste som en portal till den rättsliga regleringen av respekten för den 
personliga integriteten vilket också gör att definitionen och räckvidden av artikeln blir 
svårbestämd.51 I generella ordalag fastställer artikeln i princip en tvåsidig konstruktion där 
skyddet för den enskilde i avsevärd betydelse väger tyngst. Detta innebär att staten med 
tillbörliga medel skall försäkra sina medborgare om att deras rättigheter inte kränks samt 
avhålla sig från ingrepp som kan komma att påverka individen negativt. Detta innefattar även 
ett krav på att staten skall verkställa positiva åtgärder som skyddar medborgarna med rättslig 
grund mot dessa former av intrång varpå försummelse häri också leder till erinranden om 
ofullständig fullgörelse av innehållet i Europakonventionen.52 Dock som framgår av artikelns 
andra punkt får staten utföra avsevärda ingrepp i ovan beskrivna rättigheter för att upprätthålla 
sin funktion och garantera medborgarnas säkerhet. Inskränkningarna måste dock vara 
preciserade i lag, varpå skydd mot godtycklighet och retroaktivitet från statens sida inte får 
förekomma. Dessutom måste ingreppet på något vis gagna enskilda eller allmänna intressen 
som är nödvändiga för att upprätthålla ett demokratiskt fungerande och rättssäkert samhälle 
samt stå i proportion till övriga möjliga åtgärder.53

Ett exempel som kan belysa rättsläget är Leander mot Sverige där Europadomstolen hade att 
ta ställning till huruvida information som SÄPO registrerat och som gjort att kärande part inte 
kunde ta del av en anställning var att anse som ett brott mot konventionen och artikel 8. Stor 
vikt lades på hur processen som skyddade informationen som SÄPO förfogade över hade 
använts. Europadomstolen vidhöll att syftet är att skydda rikets säkerhet och de administrativa 
åtgärder som vidtagits för åtkomst av informationen i registret varit fullgoda och att det därför 
inte kunde anses att brott förelåg då legitimiteten för systemet och rikets säkerhet bedömdes 
som viktigare.54 Liknande situation aktualiserades i M.S. mot Sverige där en patientjournal 
åberopats i en tvist med Försäkringskassan. Europadomstolen framhöll även i detta fall att 
förfarandet var noga reglerat i lag och att vidtagna åtgärder var proportionerliga varpå åtalet 
ogillades.55 I Segerstedt-Wiberg m.fl. var åter igen SÄPO föremål för granskning och denna 
gång ansågs det inte berättigat att informationen som rörde politisk aktivitet stod i proportion 
till de uppställda syftena för registerhanteringen varpå förfarandet ansågs stå i strid med 
artikel 8 i konventionen.56 Det är alltså inte helt självkart, ens med hjälp utav praxis, att veta 
hur en känslig uppgift skall tolkas som finns i en myndighets register. Slutsatsen blir att 
artikel 8 inte skall ges en alltför restriktiv tillämpning eftersom stora skillnader föreligger 
mellan olika länders hantering av registerdata. Däremot fastställs att känslig information om 
enskilda skall behandlas på ett ansvarsfullt vis och med föredöme av staten och alla övriga 
som kan komma att behandla denna form av information.57

11. Inom ramen för Europeiska Unionen

Sverige tillträdde den Europeiska Unionen den 1 januari 1995. Medlemsskapet kom att 
påverka vårt inhemska rättssystem i stor omfattning. Lissabonfördraget vars ratificering dragit 
ut på tiden trädde i kraft den 1 december 2009 och påverkar även tidigare fördrags 
uppbyggnad. Detta medförde genomgripande förändringar av ett flertal benämningar inom 
Europeiska Unionen.58

                                                
51 Danelius, H, 2002, s.260.
52 Danelius, H, 2002, s.261-262.
53 Danelius, H, 2002, s.263.
54 Danelius, H, 2002, s.276-277.
55 SOU 2008:3 s.78.
56 SOU 2008:3 s.78-79.
57 Danelius, H, 2002, s.279.
58 Prop. 2007/08:168 s. 20-21, s.24, s.59.
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På grund av den osäkerhet som förelåg inför ratificeringen av Lissabonfördraget behålls den 
tidigare rättsordningens konstruktion då det i sak inte påverkar innehållet då endast vissa 
institutionella benämningar skulle ha påverkat vår framställning.59 EG-rätten är att betrakta 
som överordnad vår egen lagstiftning. EG-rätten tillämpas autonomt och dömande makt 
utövas från EG-domstolen vars huvuduppgift är att upprätthålla Europeiska Unionens rättsliga 
legitimitet.60 I och med att man med bindande verkan förpliktigar sig att agera lojalt mot 
unionens principer och rättsliga reglering samt tolka nationell lagstiftning konformt med 
gemenskapsrätten har avsevärda inskränkningar mot de nationella systemen vidtagits.61 Det 
skall framhållas att gemenskapsrätten genom sin utformning medger att rättigheter och 
skyldigheter kan åberopas av unionens medborgare.62 Ur en nationell synvinkel kan det 
ifrågasättas huruvida medlemskapet i Europeiska Unionen medförde att medlemsländerna 
förlorade delar av sin lagstiftningssuveränitet eller om endast makt- och 
normgivningskompetens flyttats till Europeiska Unionen och EG-domstolen. Det skall 
klargöras att gemenskapsrättens företräde inte finns reglerat men praxis föreligger som 
fastställer detta faktum.63 Det första klassiska rättsfallet som belyste området var Costa mot 
ENEL (mål 6/64) som sedan dess varit vägledande. EG-rätten skall alltså ses som en normativ 
rättskälla överordnad nationell vars betydelse det inte går att bortse från. 

11.1 EG-rätt 

Ur ett integritetsperspektiv får även gemenskapsrätten auktoritet. Inte minst därför att 
samarbetet i enighet med EU-fördraget bygger på principerna om frihet, demokrati och 
respekt för de mänskliga rättigheterna och det grundläggande friheterna samt alla övriga 
principer som anses vara gemensamma för medlemsstaterna.64 Vidare skall påpekas att enligt 
artikel 6 i EU-fördraget skall de grundläggande rättigheterna såsom de garanteras i 
Europakonventionen även efterlevas inom hela unionen vilket bara ytterligare legitimerar 
konventionens mycket starka ställning. Avsevärd påverkan har även rättighetsstadgan som 
antogs för första gången på europeiska rådets möte i Nice år 2000. Denna behandlar de 
grundläggande rättigheterna för samhällsmedborgarna inom unionen.65 Stadgan reviderades i 
Berlin år 2007 och gavs ett förhandlingsmandat och är nu en integrerad del i 
Lissabonfördraget. Det kan konstateras att det är möjligt att åberopa de rättigheter och 
skyldigheter rättighetsstadgan fastställer inför nationell domstol.66 Intressant i 
rättighetsstadgan blir i sammanhanget främst artikel 3 som fastställer att var och en har rätt till 
fysisk och mental integritet. Vidare framhåller artikel 7 att respekt för privatliv, sin bostad och 
sina kommunikationer skall ses som skyddsvärda intressen. Slutligen fastslås i artikel 8 att 
lämpliga skyddsåtgärder skall vidtas som skydd för enskildas personuppgifter. Detta får ändå 
anses som mest relevant varpå stycke två i samma artikel uttryckligen förutsätter att 
personuppgifter behandlas lagenligt för bestämda ändamål eller på grundval av den berörda 
personens samtycke eller annat legitimt skäl. I tredje stycket fastslås att en oberoende 
myndighet granskar och kontrollerar att dessa regler efterföljs. Ganska långtgående åtgärder 
har alltså stipulerats för att skydda enskildas integritet med avseende på dess personuppgifter. 
Europeiska Unionen och dess institutioner är alltså villiga att reglera hanteringen av 
personuppgifter och användningen av dessa till en tämligen hög grad. 
                                                
59 Prop. 2007/08:168 s.20-21, s.24, s.59.
60 Bernitz, U, Kjellgren, A, 2002, s.79.
61 Nilsson, M, Lundberg, J, 2009, s.35-37.
62 Bernitz, U, Kjellgren, A, 2002, s.79.
63 Bernitz, U, Kjellgren, A, 2002, s.81-82.
64 SOU 2009:44 s.62-63.
65 SOU 2008:3 s.72-73.
66 SOU 2008:3 s.73.
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11.2 Dataskyddsdirektivet

EG hade i början av 1990-talet en tämligen passiv roll beträffande den internationella 
utvecklingen av regler till skydd för den personliga integriteten när det gällde automatiserad 
behandling av personuppgifter. Vid detta tillfälle fanns dataskyddskonventionen som 
dåvarande samtliga medlemsländer undertecknat men i mycket ringa omfattning ratificerat. 
Konventionen ställde endast minimikrav på den nationella lagstiftningen och stora eftergifter 
gjordes i praktiken vilket innebar att avsevärda skillnader förelåg mellan de olika 
medlemsländernas lagstiftning.67 I och med den ökade betydelsen av att personuppgifter 
skulle kunna överföras utan hinder mellan medlemsländerna för att uppnå det för 
gemenskapen grundläggande målet om en väl fungerande inre marknad sattes ytterligare press 
på EG att skapa ett hållbart reglemente för hela området.68

Konsekvensen av detta arbete blev europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG, den 24 
oktober 1995, om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. Direktivet implementerades 
därefter i svensk lagstiftning. Direktivet har en bindande verkan och innebär att rättigheter 
och skyldigheter är möjliga att åberopa inför nationella domstolar – så kallad direkt effekt –
samt att direktivets innehåll skall garanteras av medlemsländerna. Direktivet tar sin 
utgångspunkt i medborgarnas behov av skydd i avseende på den personliga integriteten vid 
behandling av personuppgifter. Dataskyddsdirektivet bygger på en lagstiftningsteknik som 
ibland benämns som första generationens regler om datorskydd.69 Anledningen till detta är att 
det var mycket svårt för lagstiftaren att skapa sig en bild av hur och i vilken takt skyddet och 
utvecklingen skulle komma att harmonisera med varandra i framtiden. Denna tveksamhet som 
återfinns i direktivet motiverades av lagstiftaren för att genom sin generella tillämpning kunna 
tillämpas över stora områden inom samhället samt vara så pass vag att oförutsedda situationer 
som lagstiftaren inte kunde förutse skulle falla inom direktivets tillämpningsområde i 
framtiden.70 Självfallet var man med andra ord medveten om att dataskyddsdirektivet skulle 
vara i behov av att kompletteras av sektorspecifika regler. Detta anges i ingressen till 
direktivet. Dock måste framtida bestämmelser överrensstämma med de principer som anges 
specifikt i dataskyddsdirektivet, se då speciellt ingresspunkt 22, 23 och 68.71

Kommissionen klargjorde i ett förslag från år 2003 att regleringen i dataskyddsdirektivet skall 
tillämpas och gälla fullt ut på arbetsmarknadens område. Det framhölls också i detta 
sammanhang att arbetstagarnas samtycke vid behandling av personuppgifter i en 
arbetsmarknadskontext är starkt begränsad på grund av arbetstagarens beroendeställning till
arbetsgivaren. Som lösning på detta borde enligt kommissionen ett gemenskapsrättsligt 
regelverk som skyddar arbetstagaren ur denna synvinkel utformas vars syfte är att komplettera
direktivet.72 År 1995 tillsattes datalagskommittén vars arbete baserades på att inkorporera och 
implementera dataskyddsdirektivet i svensk rätt. Lagstiftningsarbetet bedrevs under stark 
tidspress och den 24 oktober år 1998 trädde PuL i kraft varpå datalagen upphörde att gälla.73

                                                
67 SOU 2009:44 s.63-64.
68 SOU 2009:44 s.63-64.
69 SOU 2009:44 s.64-65.
70 SOU 2009:44 s.64-65.
71 Direktiv 95/46/EG.
72 SOU 2009:44 s.67.
73 SOU 2009:44 s.66.
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De målsättningar som finns omnämnda i Unionsfördraget om Europeiska Unionen bygger på 
att upprätta allt närmare relationer mellan de stater som förenas i gemenskapen genom att 
säkerställa ekonomiska och sociala framsteg i respektive land. Målsättningen är att genom 
gemensamma åtgärder undanröja de barriärer som delar Europa, att fortgående förbättra 
levnadsvillkoren för dess medborgare och att värna om demokratin och unionens 
grundläggande principiella ställningstaganden.74 Dataskyddsdirektivet är ett, om än ett
mycket litet och specialiserat, led i att nå denna målsättning precis som all annan lagstiftning 
från Europeiska Unionen. I sammanhanget är speciellt direktivets syfte, som anges i 
ingresspunkt 10, av intresse:

Ändamålet med den nationella lagstiftningen om behandling av personuppgifter är att skydda
grundläggande fri- och rättigheter, särskilt den rätt till privatlivet som erkänns både i artikel 8 i den 
europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och 
i gemenskapsrättens allmänna rättsprinciper. Av denna anledning får tillnärmningen av denna 
lagstiftning inte medföra någon inskränkning i det skydd de ger, utan skall i stället syfta till att garantera 
en hög skyddsnivå inom gemenskapen.75

Det framgår alltså tydligt att skyddsintresset är av avsevärd betydelse för hur personuppgifter 
får hanteras och registreras. Dessutom fastställs i ingresspunkt 28 till direktivet att all 
behandling av personuppgifter måste vara korrekt administrerad samtidigt som uppgifterna 
som samlas in måste vara relevanta och nödvändiga med hänsyn till de ändamål för vilka de 
behandlas. Dessutom måste dessa ändamål vara uttryckligt angivna, berättigade och bestämda 
vid tiden för insamling av uppgifterna vilket innebär att retroaktivitet i förhållande till nyss 
nämnda kriterier är oförenligt med direktivets skyddssyften.76 Lagstiftaren uppmärksammar 
också i ingresspunkt 53 att vissa typer av behandling av personuppgifter kan komma att 
utsätta enskilda individer för en eventuell omild behandling. Speciellt lyfts här fram 
behandling som har till ändamål att utesluta den berörde från möjligheten att utöva en 
rättighet, motta en förmån eller ingå ett avtal. Detta innebär att den registrerades fri- och 
rättigheter kan komma att kränkas varpå ett utrymme lämnars för medlemsländerna att 
precisera dessa risker i ytterligare lagstiftning om så önskas.77

11.3 Dataskyddsdirektivet prövas 

Tolkningen av detta direktiv gav upphov till frågeställningar då innebörd inte gick att härleda 
av lagreglerna vid en första anblick vilket motiverade en domstolsprövning för att genom 
praxis fastställa rättsläget. Så var fallet vid prövningen i EG-domstolen av de förenade målen 
C-465/00, C-138/01 och C-139/01. Den förstnämnda tvisten rörde i huvudsak frågan om 
uppgiftslämnande från vissa rättssubjekt beträffande inkomst- och pensionsuppgifter samt 
namnuppgifter som offentliggjordes med stöd i österrikisk lag stred mot dataskyddsdirektivets 
bestämmelser och artikel 8 i Europakonventionen. Situationen aktualiserades på grund av 
undlåtenhet att bifoga begärda uppgifter. Syftet med publiceringen var från de österrikiska 
myndigheternas sida att effektivt hushålla med offentliga medel. I huvudsak eftersöktes 
vägledning i fråga om gemenskapsrättsliga bestämmelser och då speciellt om 
personuppgiftsskyddet skall tolkas på så sätt att det utgör ett hinder för nationell lagstiftning 
samt i vilken omfattning dessa regler var direkt tillämpliga på de individer som förväntades 
presentera efterfrågade uppgifter. 

                                                
74 Unionsfördraget.
75 Direktiv 95/46/EG.
76 Direktiv 95/46/EG.
77 Direktiv 95/46/EG.
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Det två senare tvisterna hade i all väsentlighet anknytning till ovanstående problematik. Två 
privatpersoner i Österrike hade yrkat om intermistiskt beslut gällande kravet att lämna ovan 
nämnda uppgifter. Ett förhandsavgörande efterfrågades och EG-domstolen valde att behandla 
de tre målen gemensamt då de i övervägande omfattning var relaterade till varandra. Initialt 
fastställdes att direktivet var tillämpligt för de aktuella tvistefrågorna varpå det även 
konstaterades att uppgifterna som låg till grund för tvisterna var personuppgifter enligt 
direktivets definition. Vid prövningen av huruvida lagstiftningen stod i konflikt med artikel 8 
i Europakonventionen gjordes bedömningen i två steg. Först gjordes en utredning huruvida
det ens rörde sig om ett intrång i privatlivet eller inte. Därefter vägdes detta mot artikelns
andra stycke där kärnfrågan blev att avgöra huruvida åtgärderna var proportionella mot syftet 
och om det kunde anses som nödvändigt för att uppnå syftet att hushålla med offentliga
medel. Bedömningen att överväga huruvida dessa två rekvisit var uppfyllda och stod i 
proportion mot eftersträvade målsättningar överläts till de nationella domstolarna att avgöra. 
Kravet var dock att domstolarna eftersträvade att tolka bestämmelserna mot de övergripande 
syften som stadgas i både direktivet och unionsbestämmelserna vilket endast ännu en gång 
lyfter fram EG-rättens betydelse som överordnat regelverk. EG-domstolen menade att den 
första frågeställningen skulle besvaras på så vis att dataskyddsdirektivet inte hindrar nationell 
lagstiftning om det finns ett eller flera legitimerade syften till varför regleringen skall 
användas. Vidare ansågs att direktivet hade direkt effekt och således kunde åberopas av var 
och en inför en nationell domstol. 

I mål C-101/01 hade en privatperson, som skapat hemsidor som länkades till delar av Svenska 
kyrkans verksamhet som en service för blivande konfirmander att få tillgång till adekvat 
information, även publicerat information om församlingsmedlemmar i den aktuella 
församlingen. Åklagaren yrkade i övervägande del på att svarande part brutit mot regleringen 
i PuL, framförallt mot behandling av personuppgifter, behandling av känsliga personuppgifter 
och överföring av personuppgifter till tredje land. Efter överklagande från tingsrätt 
inhämtades ett förhandsavgörande av hovrätten som önskade svar på en rad frågor. Först och 
främst konstaterades att det även här rört sig om behandling av personuppgifter då det med 
hjälp av angiven information gått att identifiera enskilda individer. Nästa fråga rörde om 
verksamheten kunde vara föremål för de undantagsregler som finns angivna i direktivet varpå 
domstolen med hänvisning till ejusdem generis-regeln fastslog att undantagen inte kunde 
göras gällande i det aktuella fallet.78 Om det rörde sig om undantagsregeln, om rent privat 
natur, påpekades att detta inte kunde åberopas då uppgifterna offentliggjorts i och med 
publiceringen på Internet. I och med att information kring en individs hälsa även publicerats 
konstaterades att detta skulle tolkas som en så kallad känslig personuppgift. Dessutom 
ifrågasattes om publicering av personuppgift via Internet kunde tolkas som att det förelåg en 
överföring av personuppgifter till tredje land. Här var domstolen restriktiv i sin tolkning och 
menade att prövningen endast kunde avse de förehavanden som svarande vidtagit varpå 
ansvar inte kunde krävas för det som andra intressenter eventuellt företagit sig. 

Kort kan det konstateras att behandling av personuppgifter i och med ett offentliggörande inte 
kan anses som en rent privat angelägenhet vilket innebär en del komplikationer. Avgörandena 
kan dock ses som klargörande för de rent begreppsliga delarna av hur vissa fundamentala 
element i regleringen skall tolkas. Samtidigt som de klargör direktivets förhållande till 
Europakonventionen och hur man bör administrera avvägningen dem emellan.  

                                                
78 Lov&Data nr 77 mars 2004, s.21-27.
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12. Konstitutionell lagstiftning

En behandling av en personuppgift kan med enkelhet bli att betrakta som ett intrång i en 
enskilds individs privata sfär och således också en kränkning av dennes personliga integritet. 
För att skydda medborgarna från denna form av integritetskränkande behandling vid 
registrering och insamlande av uppgifter har det vidtagits åtgärder i våra grundlagar för att i 
största möjliga mån garantera ett fullgott skydd. 

12.1 Regeringsformen

Redan i det första kapitlet 2 § RF anges att det allmänna skall värna den enskildes privatliv 
och familjeliv. Denna paragraf skall ses som ett målsättningsuttalande och saknar bindande 
verkan för det allmännas utövning av den offentliga makten. Myndigheterna bör dock beakta 
den enskildes intresse av integritet så långt det är möjligt med hänsyn till andra i många fall 
lagstadgade skyldigheter.79 Vidare stadgas i 2 kapitlet 3 § om de grundläggande fri- och 
rättigheterna i RF att varje medborgare skall skyddas genom lag så att dennes personliga 
integritet inte kränks genom brukandet av uppgifter med hjälp av automatisk databehandling.
Rättsligt sett innebär bara regeln att staten genom lagstiftaren blir tvingad att tillhandahålla 
och upprätthålla ett skydd för den personliga integriteten på områden där detta är berättigat. 
Grundlagsbestämmelsen får karaktären av normgivningsregeler medan det specifika skyddet i 
stället får sökas i lag.80 Det framhålls alltså att det inte ges något fullständigt rättsligt verkande 
skydd för den enskildes personliga integritet i vår svenska grundlag.81 I RF återfinns även i 2 
kapitlet 23 § en hänvisning som innebär att lag eller föreskrift ej får meddelas i strid med 
Sveriges åtagande genom Europakonventionen vilket återkopplar till konventionens betydelse 
som rättskälla. 

Det har påpekats att bristen på reglering i konstitutionell lag beträffande den personliga 
integriteten kan komma att påverka kommande lagstiftning negativt.82

Integritetsskyddskommittén menade att lagstiftningen i RF borde utvidgas men var noga med 
att påpeka att integritetsskyddet inte skulle inskränka lagstiftarens arbete att vidta 
integritetsbegränsande åtgärder i övrigt.83 Utredningen pekade också på att det förekommer
hantering av personuppgifter som innebär en kartläggning av enskilda individers privatliv 
som faller långt utanför berättigade ändamål. Kommittén ansåg därför att ett utökat 
grundlagsskydd borde omfatta intrång som övervakning eller kartläggning av enskildas 
personliga förhållanden.84 Grundlagsutredningen har i sitt arbete behandlat 
integritetskommitténs påpekanden och delar även deras uppfattning. De anser att det är 
angeläget att grundlagsskyddet för den personliga integriteten stärks samt att 
integritetsskyddskommitténs förslag på ändringar bör införas i regeringsformen så snart detta 
är praktiskt möjligt.85

                                                
79 Prop. 1975/76:209 s.131.
80 SOU 2007:22 s.51.
81 SOU 2008:125 s.469.
82 SOU 2008:125 s.470-471.
83 SOU 2008:125 s.471.
84 SOU 2008:125 s.471-472.
85 SOU 2008:125 s.473-474.
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12.2 Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen

Medborgarnas rättigheter och skyldigheter så som de uttrycks i våra grundlagar är i första 
hand avsedda som skydd för hur medborgarnas relation gentemot staten vertikalt skall skötas. 
Grundtanken är dessutom att skydda demokratins grundvalar. En särställning intar
Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) i det följande YGL samt Tryckfrihetsförordningen 
(1949:105) i det följande TF som likt två grundpelare tillförsäkrar den demokratiska 
grundtanken. I 2 kapitlet 13 § RF finns dock reglerade rekvisit där inskränkningar i dessa 
rättigheter anses motiverade. Begränsningarna fokuserar på rikets säkerhet, folkförsörjningen, 
allmän ordning och säkerhet, enskilds anseende, privatlivets helgd eller förebyggande och 
beivrandet av brott. I samma paragraf framgår det även att alla andra inskränkningar av 
yttrandefriheten endast är tillåtna om särskilt viktiga skäl föranleder det. Till hjälp för att 
garantera medborgarnas möjlighet till kontroll av staten och efterlevnaden av de demokratiska 
principerna har även offentlighetsprincipen, anskaffningsrätten och meddelarskyddet skapats. 
Syftet är att ytterligare möjliggöra och stärka de rättigheter som medborgarna garanterats 
genom grundlagsbestämmelserna.86 Meningen är att man i Sverige inte bara skall ha rätt att 
säga vad man önskar utan man skall även ha tillgång till väsentlig information för att kunna 
uttrycka sig åsikt korrekt.

Ur ett integritetsperspektiv blir det mycket svårare att göra denna avvägning. Å ena sidan är 
offentliggörandet och tillgången på allmänna handlingar en grundbult i vår statsförvaltning. I 
motsatsförhållande till detta kan individers integritet förvandlas till en handelsvara där andra 
intressenter utnyttjar vår demokratiska öppenhet för egna särintressen. Detta är ett allmänt 
känt fenomen som hitintills behandlats mot bakgrund av att demokratiska intressen måste 
väga tyngre, särreglering till skydd för personers integritet för skyddsvärda ändamål blir 
sekundärt. Speciellt känsligt blir yttrandefrihetsgrundlagarnas förhållande till myndigheters 
register som i många fall hanterar data som i fel sammanhang kan bli mycket 
integritetskränkande. Dessutom har utökningen av datoranvändningen och framförallt Internet 
vållat bekymmer. I det uppmärksammade rättsfallet i HD 2001 s. 409 (Ramsbro-målet) 
klargjordes vilken betydelse som skulle fästas vid publicering av personliga uppgifter på 
Internet. Tvisten rörde en näringsidkare med ekonomiska bekymmer som tvingades, av sina 
borgenärer sälja verksamheten för en skamsumma för att kunna få till stånd en rekonstruktion. 
Näringsidkaren var djupt missnöjd med hur händelsen skötts och publicerade sedermera sin 
version av förloppet på Internet och pekade ut ett fåtal individer och deras klandervärda 
beteenden. Både tingsrätt och hovrätt dömde näringsidkaren till brott mot PuL. Konsekvensen 
blev att yttrandefriheten av negativ publicitet på Internet i princip förbjöds. HD frikände mot 
bakgrund av att Europakonventionens bestämmelser måste betraktas, där det i stora delar gick 
ut på att göra en avvägning mellan å ena sidan skyddet för den personliga integriteten och å 
andra sidan yttrandefriheten som båda regleras i konventionen. Proportionalitetsprincipen 
blev vägledande för målets avgörande och det var återigen tillåtet att uttrycka åsikter på 
Internet.87 Ännu en gång återkommer mål C-101/01 som även det behandlade frågeställningar 
med beröringspunkter i yttrandefriheten. Personliga uppgifter hade placerats på en hemsida 
och gjorts tillgängliga för alla med tillgång till Internet – frågan är om detta var att anse som 
överföring av personuppgift till tredje land – svaret var nekande. De grundlagsskyddade 
bestämmelserna hade segrat över behovet av skyddet för den personliga integriteten då 
förseelsen ansågs så ringa att straff inte kunde aktualiseras.88

                                                
86 Olsson, A, R, 2009, s.23.
87 Lov&Data nr 67 september 2001, s.13-17.
88 Olsson, A, R, 2009, s.143-145.
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13. Personuppgiftslagen

PuL trädde i kraft den 24 oktober 1998 men hade en lång implementeringstid och flera
övergångsbestämmelser och började således inte att gälla förrän den 1 oktober 2001.89 Både 
arbetet innan dess att lagen godkändes och arbetet med revidering efter det att den gjorts 
gällande har pågått i stor omfattning. Värt att nämna är att en omfattande översyn av lagen 
genomförts som i många delar innebar genomgripande förändringar. Bland annat var avsikten
att förenkla den svårhanterliga behandlingen av regelverket, dessutom fanns intresset av att 
styra lagstiftningen mot en så kallad missbruksmodell. Meningen var också att förenkla 
hanteringen av ostrukturerat material inom ramen för lagstiftningen. Förändringarna gillades 
antogs och trädde ikraft den 1 januari 2007.90

I övervägande del uppfattas PuL som ett betydelsefullt regelverk för frågor om rör den 
personliga integriteten i arbetslivet. Principiellt har regelverket en övergripande betydelse för 
all hantering av personuppgifter i ett flertal sammanhang vilket gör att benämningen 
ramlagstiftning är lämplig att använda. PuL ger i övervägande del ett direkt och generellt 
skydd vid alla former av övervaknings- och kontrollåtgärder som rör personuppgifter, inte 
minst inom arbetslivet. Lagen inriktar sig på insamlande och behandling av personuppgifter 
som genomförs helt eller delvis automatiserat eller genom registeranvändning. Som en 
sekundär kontrollmekanism administreras genom lagen även ett indirekt skydd då den 
påtagligt begränsar möjligheterna att spara, lagra, sammanställa samt bearbeta den 
information som samlas in. Lagstiftningens betydelse som effektivt regelverk blir alltså att 
anse som betydande.91 PuL bygger som tidigare nämnts på dataskyddsdirektivet vilket gör att 
EG-rätten alltid utövar ett legitimt inflytande över den svenske lagstiftarens önskemål inom 
ramen för lagens tillämpningsområde. Vid eventuella förändringar eller skapande av 
särreglering måste dessa åtgärder alltid prövas mot direktivets fastställda ändamål, en så 
kallad direktivkonform tolkning skall tillämpas. 

13.1 Överblick av lagstiftningen

Inledningsvis fastställer 1 § PuL att syftet med hela lagen är att skydda människor från att
deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Samtidigt måste det 
beaktas att det bakomliggande ändamålet med paragrafens syfte skall ställas mot 
dataskyddsdirektivets ändamål att underlätta den fria rörligheten inom Europeiska Unionen. 
Trots att det saknas en entydig rättslig definition av begreppet personlig integritet så bygger 
lagstiftningen på att skydda denna och uppnås genom restriktioner kring hur information om 
individer får handhas. Det är också av avsevärd betydelse att poängtera att det i 2 § PuL 
fastställs att lagen är subsidiär till annan lagstiftning. Lex specialis regeln skall med andra ord 
tillämpas i detta fall. Dock kvarstår lagstiftningens betydelse då de inte är möjligt att göra 
avsteg från lagreglerna i andra fall än med hjälp av lag eller förordning, lagen har alltså en 
indispositiv karaktär. Inte heller myndighetsföreskrifter kan gälla framför PuL vilket 
legitimerar lagens betydelse och klargör vilka överväganden som behöver göras innan 
eventuell särreglering kan implementeras.

                                                
89 Öman, S, Lindblom, H-O, 2007, s.11.
90 Prop. 2005/06:173, s.1, s.18. Öman, S, Lindblom, H-O, 2007, s.28.
91 SOU 2009:44 s.89-90.
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Efter detta följer ett antal paragrafer som fastställer tillämpningsområdet samt förhållandet till 
annan lagstiftning för att därefter åtföljas av ett stort antal ordningsregler som klargör hur 
lagen skall tillämpas. Informationsskyldigheten och säkerhetsåtgärder behandlas härnäst samt 
regler för hur överföring av uppgift till tredje land skall administreras. Slutligen behandlas 
regleringen av tillsynsmyndigheten, det vill säga Datainspektionens åtagande och slutligen 
även övergripligt påföljder och överklaganden vid brott mot lagen. 

13.2 Begrepp

I och med inkorporeringen av dataskyddsdirektivet infördes också en flera nya begrepp samt 
en del som omdefinierades eller modifierades för att passa vid tillämpningen av det nya 
regelsystemet. Grundläggande blir vad som egentligen räknas som en personuppgift. Av 3 § 
PuL framgår att en personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till 
en person i livet. Detta gör att en mycket extensiv tolkning av vilka uppgifter som omfattas av 
regelverket görs gällande för att upprätthålla det rättmätiga skydd som lagstiftningen
rättfärdigar.92 Behandling av personuppgifter blir även det ett mycket viktigt område att 
avgränsa. Generellt omfattas all behandling av sådana uppgifter som faller under kriteriet av 
att vara personuppgifter. Detta gör att i princip all hantering av personuppgifter omfattades av 
lagen. Vid en översyn föreslogs att 5 a § PuL skulle införas för att undanta enskilda från
ansvar när det gäller ostrukturerat material, det vill säga sådant material som inte ingår som en 
större helhet, exempelvis som ett register med personuppgifter. Dock med det tillägget att 
behandlingen inte får uppfattas som integritetskränkande.93 Vad som kan ses som direkt 
integritetskränkande är behandling av personuppgifter utan tillbörliga syften, att samla in 
stora mängder personuppgifter utan godtagbara skäl, förtala eller skandera annan med hjälp av 
personuppgifter eller bryta mot sekretess eller tystnadsplikt.94 Som kontrast nämns att 
behandling av personuppgifter får ske då den enskilde har lämnat samtycke för att fullfölja ett 
avtal med enskild eller vidta förberedelser inför avtal, fullgöra åligganden med stöd i 
författning, skydda enskilda intressen av väsentlig betydelse, utföra uppgift under inflytande 
av myndighetsutövning eller att tillgodose allmänt intresse då det anses väga tyngre än den 
enskildes intressen.95

Ändamålsanknytning är även relevant i sammanhanget och påvisar att ett dataregister 
innehållande personuppgifter skall utformas så snävt som möjligt samt att ändamålet skall 
vara angivet och tydligt avgränsat. Det finns alltid en strävan efter att minimera risken för att 
registret utsätts för påfrestningar i form av ändamålsglidning. Ytterst skulle också ett tydligt 
fastslaget ändamål för ett register redogöra för om det ska innefattas av offentlighetsprincipen 
eller inte.96 Anledningen till att ändamålsanknytningen ses som så viktig är att register kan 
innehålla känsliga personuppgifter vilka generellt är förbjudna att behandlas. Av 13 § PuL
framgår att sådana uppgifter utgörs av ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 
eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt även personuppgifter som 
rör hälsa eller sexualliv. Lagstiftningen utformades på så vis att den behandlades samtycke 
var nödvändigt för att kunna rättfärdiga administreringen eller att krav på att reglering i 
författning existerar för att få närma sig dessa områden.97

                                                
92 Öman, S, Lindblom, H-O, 2007, s.72-78, SOU 1997:39 s.97-98.
93 Öman, S, Lindblom, H-O, 2007, s.69-70, Prop. 2005/06:173 s.25-27.
94 Prop. 2005/06:173 s.29.
95 SOU 1997:39 s.99.
96 Prop. 1997/98:44 s.62-65, SOU 1997:39 s.98, s.124-127.
97 SOU 1997:39 s.100.
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Samtycke är ett annat centralt begrepp i regelverkets utformning och illustrerar ett absolut 
förfarande – antingen har den registrerade lämnat sitt samtycke eller så har denne inte gjort 
det – ett mellanläge kan aldrig existera. Samtycket grundar sig på att en otvetydig viljeyttring 
föreligger. Denna måste i sin tur vara frivillig, särskilt avgränsad och informativt 
representerad, vidare krävs inte att samtycket är skriftligt.98 I princip innebär det att en 
viljeförklaring endast kan göras gällande om den utförs av fri vilja för ett speciellt ändamål 
och att informationen är tillräcklig. Vidare skall påpekas att samtycket skall vara individuellt 
och kan alltså inte antas gälla för en större grupp, dock behöver inte samtycket alltid lämnas 
personligen utan kan mycket väl lämnas via ombud, representant eller motsvarande.99 Kravet 
på frivillighet väger tungt men saknar tydlig precisering varav det kan antas att tvång inte får
föreligga vid ett avkrävande utav någons samtycke. Kravet på att viljeyttringen är särskilt 
avgränsad vid en behandling aktualiseras då den som lämnar sitt samtycke inte lämnar ett 
generellt sådant utan endast omfattar den tilltänkta behandlingen.100

13.3 Tillämpningsområde 

Av 4 § PuL erhålls vägledning i territoriellt hänseende då det uttryckligen fastslås att 
regelverket skall tillämpas mot dem som i Sverige kommer i kontakt med personuppgifter i 
den omfattning som beskrivits ovan. Regleringen skall även gälla mot tredje land vid 
överföring av personuppgifter men en avsevärd osäkerhet föreligger kring hur detta skall 
tolkas och vilken rättsverkan innebörden skall tillskrivas.101 Av intresse för 
tillämpningsområdets fastställande är även 5 § PuL vars innehåll påvisar att lagstiftningen
gäller för behandling av personuppgifter som behandlas helt eller delvis automatiserat samt i 
alla övriga fall om syftet är att strukturera informationen enligt särskilda kriterier för sökning
eller sammanställning. Per definition är det att anse att ett register av något slag innehållande 
personuppgifter måste omfattas av lagstiftningen. Detta gör att all hantering som i någon form 
struktureras enligt särskilda kriterier oavsett om de samlas in automatiskt som en del av ett 
system eller manuellt – exempelvis för hand – måste underkasta sig regleringen.102 Viktigt är 
att klargöra innebörden av ett register som i sammanhanget skall ses som en samling av 
personuppgifter rörande flera olika enskilda individer inordnade på så vis att de systematiskt 
går att söka och sammanställa informationen om dem för att underlätta behandlingen samt att 
det skall finnas fler än två åtkomstvägar för att nå informationen utifrån tredje part.103 Av 
detta framgår det att lagstiftningen blev mycket svårhanterlig då behandling av 
personuppgifter inom sitt tillämpningsområde blev mycket omfattande. Genom införandet av 
5 a § PuL infördes således termen ostrukturerat material vilket innebär att bestämmelserna i 
ett stort antal paragrafer inte skall tillämpas om inte personuppgifterna är avsedda att ingå i en 
samling eller ett register så länge inte kränkningar genom uppgifternas användande utövas. 
Lagens utformning med utgångspunkt i dataskyddsdirektivet är av tvingande natur och 
innehåller uteslutande bestämmelser om skyddet för enskildas integritet, undantag från denna 
rätt förekommer dock. I detta sammanhang är det ett övervägande mellan de stridiga 
intressena som fäller avgörandet. Generellt kan medges att större överordnade intressen – till 
exempel statens – oftast vinner mot enskilda då det är naturlig att denna ordning måste bestå. 

                                                
98 SOU 1997:39 s.340-342, Prop. 1997/98:44 s.65.
99 Öman, S, Lindblom, H-O, 2007, s.88-89.
100 Öman, S, Lindblom, H-O, 2007, s.92-95, SOU 1997:39 s.342.
101 Öman, S, Lindblom, H-O, 2007, s.97, SOU 1997:39 s.413-414.
102 Öman, S, Lindblom, H-O, 2007, s.101-108.
103 Öman, S, Lindblom, H-O, 2007, s.107, SOU 1997:39 s.339-340.
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13.4 Tillåten behandling

I 9 § PuL görs en uttömmande uppräkning av vilka rekvisit som har en övervägande betydelse 
för hur ramarna för tillåten behandling av personuppgifter skall utformas. Av samma paragraf 
kan även ett motsatsslut ge närmare information av vad som anses som otillåten behandling. 
Grundläggande är att personuppgifter får behandlas om det finns stöd i lag, om det utförs 
korrekt och i enighet med god sed samt för uttryckta särskilda ändamål samt att 
personuppgifterna inte behandlas oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste 
personuppgifterna vara adekvata och relevanta mot dess tidigare stipulerade ändamål. Vidare 
skall heller inte fler uppgifter behandlas än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. 
Personuppgifterna måste slutligen vara riktiga och aktuella och får inte bevaras längre än 
nödvändigt.104 Ytterst innebär detta att personuppgifter inte under några omständigheter får 
behandlas om de samlats in genom brottslig verksamhet. Ändamålen för registreringen av 
personuppgifterna är ständigt återkommande och grundläggande för hela regelverkets 
utformning och tillämpning.105 Det framgår emellertid att det är i detta gränsland som störst 
andel oklarheter uppstår. Enligt 9 § PuL 1 st d. sägs att personuppgifter inte får behandlas 
oförenligt med de ändamål för vilka de samlades in – finalitetsprincipen – tyvärr är denna 
avvägning mycket svår att tillämpa.106 Initialt tillkom principen för att förebygga 
myndigheters möjligheter att samköra registrerad information från olika källor utan att ha 
berättigade ändamål för denna behandling. PuL är en generellt utformad lag som inte har för 
avsikt att i detalj reglera allt vilket gör att tolkningssvårigheter förekommer i ett flertal 
situationer. Detta innebär att privatpersoner i mycket stor omfattning med stöd i TF och 
offentlighetsprincipen har möjligheter att använda informationen som myndigheterna 
administrerar.107

Två avvägningar blir i detta sammanhang identifierbara. Som lösning på när, av allmänheten 
efterfrågad, behandling av personuppgifter skulle var tillåten kan en mer eller mindre 
välavvägd tolkningsmetod göras gällande, nämligen att detta alltid skulle vara tillåtet. 
Konsekvensen blir att hänvisningen i 2 kapitlet 3§ 3 st. TF avskrivs sin materiella betydelse. 
Motsatsen skulle vara att konsekvent tolka det så att medborgarnas användning och insyn
aldrig skulle var tillåten vilket kan anses strida mot offentlighetsprincipen. Alternativ två 
skulle kunna grunda sig på att vid varje tillfälle göra en konsekvensanalys. Tyvärr skulle detta 
strida mot likställighetsprincipen – det vill säga – att medborgarna skall ha tillgång till samma
information som myndigheterna.108

Behandling av personuppgifter grundar sig mot ovanstående på 10 § PuL. Grundregeln är att 
den berörda parten skall ha lämnat sitt samtycke till hanteringen av personuppgifter som 
behandlar en själv. I annat fall följer att behandling får utföras om det krävs för att ett avtal 
skall kunna fullgöras eller att möjliggöra ingående av ett avtal eller mot bakgrund av att en 
rättslig skyldighet skall kunna fullgöras. Vidare får avsteg från huvudregeln utföras om vitala 
intressen för den registrerade skall kunna skyddas, om arbetsuppgifter av allmänt intresse 
skall kunna utföras eller vid myndighetsutövning. Slutligen fastslås att ett allmänt ändamål 
kan föranleda behandling om det allmänna intresset väger tyngre än den enskildes.109

                                                
104 Prop. 1997/98:44 s.54.
105 Öman, S, Lindblom, H-O, 2007, s.161-167.
106 SOU 2004:6 s.244.
107 SOU 2004:6 s.245.
108 SOU 2004:6 s.246-247.
109 Prop. 1997/98:44 s.54-56.
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13.5 Offentlighetsprincipen i konflikt

I grunden handlar offentlighetsprincipen om allmänna handlingars tillgänglighet för 
medborgarna. Reglerna har en mycket gammal tradition och har således funnits i TF sedan år 
1766.110 Då som nu syftade reglerna på att tillmötesgå kravet på att ge legitimitet åt statens 
handhavanden för att upprätthålla demokratin. Vetskapen om att allmänheten har insyn i 
myndigheters verksamhet antogs också garantera en effektiv förvaltning samt motverka 
korruption.111 Dessutom har det påtalats att offentlighetsprincipen framstår som en garanti för 
den enskildes rättsäkerhet där insynen i myndigheternas handläggning av ärenden skall 
motverka ovarsam hantering av medborgarna.112 I 8 § PuL som intar en sekundär ställning till 
grundlagsskyddet i TF anges att reglerna i åberopat regelverk endast kan utnyttjas så länge de 
inte står i direkt konflikt med den konstitutionella lagstiftningen. TF blir att anse som lex 
superior i förhållande till PuL genom denna tillämpning.113 Offentlighetsprincipen är dock 
inte undantagslös, principen kan till exempel inte göras gällande när motstående intressen inte 
går att jämka samman. Dessa tillfällen har kringgärdats av bestämmelser om sekretess och 
återfinns i offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Det kan i sammanhanget vara värt att se 
på de omständigheter som anses vara skyddsvärda. Övergripande omfattas handlingar som rör 
rikets säkerhet, rikets centrala finanspolitik, myndigheters verksamhet i avseende på kontroll 
och tillsyn, förebyggande av brottslig verksamhet, allmännas ekonomiska intressen och 
skyddet av den enskildes personliga förhållanden av sekretess.114 Konflikten blir i det aktuella 
fallet offentlighetsprincipens betydelse kontra rätten till sekretess. Användandet av 
myndigheters register blir mot ovanstående en avvägning mellan dessa intressen. Utöver de 
nyss nämnda skyddsvärda kriterierna bör försiktighet också vidtas i följande fall:

”Anledning till försiktighet torde i första hand föreligga, om den registeransvarige får en begäran om 
massuppgifter eller selekterade uppgifter. En sådan begäran bör alltid utgöra anledning för den 
registeransvarige att närmare utreda hur det är avsett att uppgifterna skall användas. Först om den som 
begär utlämnandet anger en godtagbar förklaring härom bör uppgifterna lämnas ut.”115

Det är alltså inte så enkelt att avgöra hur eller vid vilka möjliga tillfällen som 
offentlighetsprincipen skall beredas företräde framför kravet på sekretess med utgångspunkt i 
8 § PuL. Konsekvensen vid en felaktig bedömning blir ofta att individers privatliv blir 
föremål för en behandling som inte sällan resulterar i en kränkning av den personliga 
integriteten. Ett ytterligare bekymmer är huruvida den svenska offentlighetsprincipen över 
huvud taget är förenlig med dataskyddsdirektivets syften. Med stöd av 72 punkten i ingressen 
till dataskyddsdirektivet som innebär att allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar 
kunde detta förfarande styrkas.116 Den tekniska utvecklingen gör dock att behandlingen av 
personuppgifter varken kan kontrolleras av myndigheterna själva eller allmänheten. 
Tillgängligheten och mängden har helt enkelt gjort lagen och handhavandet allt för 
svårtillgängligt. Den så kallade tillgänglighetsprincipen som är en förutsättning för att 
offentlighetsprincipen skall kunna efterlevas behövde revideras i och med att tekniken blev 
allt mer sofistikerad.117

                                                
110 SOU 1988:64 s.19-30.
111 SOU 1997:39 s.468.
112 SOU 1975:22 s.87.
113 Prop. 1997/98:44 s.43.
114 SOU 1997:39 s.470, Prop. 2008/09:150 s.280-288.
115 Texten hämtad från Prop. 1973:33 s.140.
116 Öman, S, Lindblom, H-O, 2007, s.149.
117 SOU 1997:39 s.489-490.
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13.6 Missbruksmodellen

En revidering har också genomförts av PuL som en konsekvens av ovanstående. Initialt 
grundades lagstiftningen på samma regleringsmodell som dataskyddsdirektivet förespråkar –
det vill säga – en hanteringsmodell. Detta förfarande tar sin utgångspunkt i att det är 
hanteringen av personuppgifterna som behöver regleras och således inte bara de delar som 
innefattar att densamma missbrukas.118 Hanteringsmodellen bygger på grundantagandet att 
regelverket baseras på att kunna precisera ändamålen med hanteringen för att på så vis kunna 
avgöra vad som är att anse som otillbörlig hantering. Att uppgifterna är relevanta och att 
skyddet för att bevara dem under kontroll är acceptabelt är två grundläggande förutsättningar. 
Hanteringsmodellen är i utpräglad form mycket teknikberoende och kan därför inte beakta 
alla former av personuppgifter och samlingar av sådana utan avgränsningar är nödvändiga.119

Det skall också påpekas att hanteringsmodellen är ett exempel på en mycket extensiv lösning 
som innefattar iögonfallande onödiga områden där konsekvensen av missbruk skulle te sig 
harmlös. Vid valet av hanteringsmodellen lades stor vikt vid det antagande att allmänheten 
kände ett obehag över att hantering rörande deras personliga integritet kunde förekomma utan 
möjlighet att själva kunna påverka sin situation.120 Kalkyleringar visar att så lite som 10 % av 
alla register som behandlar personuppgifter på Internet har fullföljt sina åligganden i enlighet 
med lagstiftningen varpå detta också lades till grund för valet av hanteringsmodellen.121

Mycket av denna information fanns dock enligt utredningen i ostrukturerat material som 
således inte i huvudfallet omfattades av regelverkets skyldigheter efter lagens revidering. 

I kontrast står missbruksmodellen som redan var under utredning vid regelverkets utformning. 
Redan vid implementeringen av dataskyddsdirektivet konstaterade regeringen att den då 
föreslagna hanteringsmodellen framstod som omodern till följd av den mycket snabba 
teknikutvecklingen varvid alternativa lösningar eftersträvades.122 Missbruksmodellen 
koncentrerar sig i övervägande del endast på de aktiviteter som karakteriseras av ett missbruk 
av personuppgifter, innebörden blir att personuppgifter får användas så länge som dessa inte 
kränker en persons integritet i någon omfattning.123 Sakkunniga har framhållit att det är naivt 
att tro att hanteringsmodellen används i någon nämnvärd omfattning vid hantering av 
personuppgifter i vardagligt sammanhang. Av den anledningen framhålls att modellen 
upplevs som byråkratisk och svårhanterlig samt att den i avsevärd omfattning misslyckas med 
att tillgodose behovet av skydd för den personliga integriteten då omfattningen är för bred.124

En mängd ändringar har åstadkommits i syfte att anpassa lagstiftningens inbyggda tröghet 
mot en mer flexibel struktur eftersom tekniken kommit att få en sådan omfattning och 
användning att hanteringsmodellen helt enkelt inte är tillämpbar i sin helhet. Lagrådet uttalade 
sig även i frågan och ansåg att förändringar kunde genomföras inom ramen för direktivet, 
uppgifter som inte utgör en kränkning av den privata integriteten skulle således undantas 
regelverkets förpliktelser.125 Som framgår är regelverket som kringgärdar den personliga 
integriteten under ständig övervakning och revidering vilket med största sannolikhet beror på 
att det ännu inte föreligger ett tillförlitligt, adekvat och godtagbart rättsligt skydd på området.

                                                
118 SOU 1997:39 s.179.
119 SOU 1997:39 s.182.
120 SOU 1997:39 s.191.
121 SOU 1997:39 s.183.
122 Prop. 1997/98:44 s.37.
123 Prop. 2005/06:173 s.12.
124 SOU 2004:6 s.106.
125 Prop. 2005/06:173 s.75.
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13.7 Informationsskyldigheten

Om man finns registrerad i ett myndighetsregister är det så att, med stöd av vad som tidigare 
sagts om offentlighetsprincipen, man alltid har en rätt att få ett registerutdrag om sig själv. 
Detta förfarande regleras i 26 § PuL som uttryckligen innebär att var och en som önskar ta del 
av uppgifter som behandlats om denne personligen har rätt till detta en gång kostnadsfritt per 
år. Informationen skall innehålla vilka uppgifter som behandlats om den sökande, varifrån 
dessa uppgifter har hämtats, ändamålen till behandlingen, samt till vilka mottagare eller 
mottagningskategorier uppgifterna lämnats ut. Denna skyldighet kan innebära en kostsam 
administration för den som ansvarar för registret varpå det gjort gällande att utdraget inte skall 
omfatta sådana personuppgifter som hänför sig till ostrukturerat material.126 Inte heller 
behöver uppgifter lämnas ut med stöd av 27 § PuL som medger att inskränkningar får göras 
om det finns regler föreskrivna i lag eller författning som gör att sekretessbelagda uppgifter 
inte kan omfattas av upplysningsplikten.127 Av intresse är också 21 § PuL som gör gällande 
att behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser som innefattar brott, 
straffprocessuella tvångsmedel och administrativa frihetsberövanden inte får behandlas av 
annan än myndighet då brott mot denna paragraf är belagt med straffrättsliga sanktioner.128

Anledningen är att uppgifterna är av lika integritetskränkande natur som de känsliga 
uppgifterna som regleras i lagstiftningen och bör behandlas med samma respekt och 
försiktighet. Värt att uppmärksamma är också att en begäran om ett registerutdrag aldrig kan 
ses som ett oberättigat ändamål sett utifrån ett registers fastställda syften.129 En diskussion har 
även förts om huruvida det ens är lämpligt att andra än myndigheter behandlar information 
om lagöverträdelser. Det rörde sig främst om att det var nödvändigt att i PuL införa materiella 
föreskrifter om enskildas behandling av denna typ av information. Utredningen visade att ett 
fullgott skydd vid behandling av personuppgifter av känsligare karaktär endast kunde 
garanteras genom särreglering och att sådana förändringar inte var förenliga med 
utformningen av PuL.130 Fram till dess att en sådan särreglering fanns skulle situationen lösas 
genom normgivning på berörda områden. 

13.8 Straffrättsliga konsekvenser

PuL som till sin helhet är av indispositiv karaktär aktualiserar dels skadestånd, 
vitesförelägganden och straffrättsliga åligganden mot den som bryter mot lagstiftningen. Att 
bryta mot regleringen medför att straffpåföljder rättfärdigas som utgörs antingen av 
skadestånd eller böter och fängelse. För de allvarligare sanktionerna krävs dock att uppsåt 
eller grov oaktsamhet föreligger. Dessa sanktioner kan jämkas eller helt falla bort vid ringa 
förseelser. Detta regleras i 48 § och 49 § PuL. Dessutom skall det nämnas att
tillsynsmyndigheten har rätt att vid hot om vite genomdriva förändringar som anses 
nödvändiga för att efterlevnaden av regelverket skall upprätthållas. För att närmare förstå vad 
som är otillåtet i lagens mening kan bland annat nämnas att inrätta personregister utan licens, 
bryta mot Datainspektionens föreskrifter eller lämna osann uppgift.131

                                                
126 Öman, S, Lindblom, H-O, 2007, s.328.
127 SOU 2004:6 s.191.
128 Prop. 1997/98:44 s.75-76.
129 Öman, S, Lindblom, H-O, 2007, s.163.
130 SOU 2004:6 s.182-183.
131 SOU 2004:6 s.429-431.
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14. Lag om belastningsregister

Register som innehåller uppgifter om enskilda personers lagöverträdelser har under lång tid 
använts i Sverige, redan under 1800-talet samlades uppgifter in av betydelse för det 
brottsförebyggande arbetet vid lokala polismyndigheter. Förfarandet har med tiden utvecklats 
och är idag en sammanslutning av ett flertal register.132  Hos RPS förs med stöd i författning 
ett stort antal register. Dessa används som hjälpmedel vid förebyggande och straffsanktionerat 
brottsspaningsarbete. Polisen handhar i huvudsak belastningsregistret och misstankeregistret 
samt polisdatalagen (1998:622) som kompletterar PuL i syfte att skydda de personuppgifter 
som behandlas för polisiära ändamål. Registren existerar för att förse berörda myndigheter 
med information för att skydda staten och upprätthålla allmän ordning samt värna om de 
demokratiska grundprinciperna. Lag om belastningsregister, lag om misstankeregister, samt 
polisdatalagen utfärdades alla under år 1998. Konsekvensen blev att de äldre lagarna som 
tidigare reglerade rättsområdet upphörde att gälla. Dessa var uteslutande lag (1965:94) om 
polisregister m.m, polisregisterkungörelsen (1969:38), lag (1963:197) om allmänt 
kriminalregister samt kriminalregisterkungörelsen (1973:58) och kungörelsen (1970:517) om 
rättsväsendets informationssystem.133 För att kunna bedriva en framgångsrik 
brottsbekämpning är det nödvändigt att på något sätt samla in och lagra personuppgifter om 
brottslighet vilket görs med hjälp av lättöverskådliga register.134 Registren är dock avgränsade 
för uteslutande dessa verksamheter och skall således inte nyttjas på annat sätt enligt det 
grundläggande ändamålet.135 Belastningsregistret skapades efter att regeringen framhållit att 
det var nödvändigt med en utbyggd underrättelseverksamhet. Inte minst på grund av den 
alltmer välorganiserade och gränsöverskridande brottsligheten samt den ökade användningen
av modern informationsteknik. Registret var framförallt till för att polisen skulle ha tillgång 
till de effektiva hjälpmedel som fanns att tillgå för att brott lättare skulle kunna upptäckas och 
förhindras.136 Belastningsregistret innehöll år 2008 uppgifter på mellan 800.000 och 
1.000.000 personer med omkring 1.200.000 noteringar om avkunnade straffrättsliga 
påföljder.137 En övervägande del av dessa noteringar avser bötesstraff.

14.1 Överblick av lagstiftningen

Initialt innehåller lag om belastningsregister och tillhörande förordningen reglering som skall 
användas som ett hjälpmedel i det brottsförebyggande arbetet. Lagen medger ett insamlande 
av personuppgifter i avseende på brott. Dessa behandlas sedan automatiserat i registret. Detta 
innebär att reglerna i PuL skall beaktas och att RPS är ansvariga för handhavandet av 
registret. I och med att RPS har det yttersta ansvaret för de uppgifter som finns i registret och 
även ansvaret för att uppgifterna är korrekta kan således en skadeståndstalan riktas mot RPS 
om enskild anser att brottsuppgifterna på något vis kränker den enskildes personliga integritet. 
Detta innebär dock att andra myndigheter så som i första hand domstolar och åklagare har 
rättigheter att både revidera och tillföra information till registret utan att för den sakens skull 
bli ansvariga. I förordningen till belastningsregistret finns en uttömmande förteckning över 
vilka myndigheter som har fullständiga rättigheter att ta del av uppgifter i registret. Skyddet 
för dessa verksamheter och dess ändamål anses som större än skyddet för de registrerades 
integritet. 
                                                
132 Prop. 1987/88:122 s.8.
133 Prop. 1997/98:97 s.51-53.
134 Prop. 1987/88:122 s.8.
135 Prop. 1997/98:97 s.73-75.
136 1997:98 JuU20.
137 Ds 2008:30 s.50.
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Vad man här måste ta hänsyn till är att informationen inte får spridas och att tystnadsplikt 
gäller. Det ska alltid övervägas om det finns andra mindre ingripande sätt att tillgå för att 
tillgodogöra sig informationen. Vid ett sådant fall skall den mindre ingripande lösningen 
väljas. Dessutom framgår av offentlighet- och sekretesslagen att uppgifterna som registreras 
är så känsliga och har sådan betydelse för den enskildes personliga integritet att dessa är 
belagda med absolut sekretess vilket innebär att särskilda skäl måste anges för att dessa skall 
kunna åberopas.138 Registrets innehåll är begränsat till att behandla uppgifter om individer 
som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts
påföljd för brott. Samt individ som ålagts förvandlingsstraff för böter eller med utgångspunkt 
i 30 kapitlet 6 § Brottsbalken (1962:700) i det följande BrB, har förklarats fri från påföljd. 
Initialt är belastningsregistret skapat för att tillhandahålla information som behövs i 
verksamhet som organiseras och bedrivs av polismyndigheter, Skatteverket, Tullverket, 
Kustbevakningen, åklagarmyndigheter, allmänna domstolar samt andra myndigheter som i 
fråga om lämplighetsprövning eller annan prövning som regleras i författning kan göras 
gällande. 

14.2 Syfte med lagstiftningen 

I och med att personuppgifterna som registreras i belastningsregistret är att anse som känsliga 
uppgifter måste dess användande vara restriktivt avgränsat och fästas mot ett tydlig enskilt 
ändamål. Enligt lag om belastningsregister är ändamålet med lagen att underlätta arbetet med 
att förebygga, upptäcka och utreda brott för de myndigheter som i huvudsak ägnar sig åt detta 
i sin dagliga verksamhet men även olika former av lämplighetsprövning kunde falla inom 
ramen för ändamålet.139 Belastningsregistrets övergripande syfte skulle alltså vara att 
tillhandahålla adekvat information till framförallt de brottsbekämpande och rättsvårdande 
myndigheterna på ett enkelt och effektivt sätt. Det diskuterades även i förarbetena om 
tillsynsmyndigheter skulle ha tillgång till belastningsregistret. Detta ansågs dock ligga utanför 
ramen för registrets användning då kretsen av myndigheter kraftigt skulle utökas vilket ansågs 
stå i strid med de uppgifter som registret innehåller. Belastningsregistrets uppgifter har alltid 
ansetts som mycket känsliga ur en integritetssynpunkt och den aspekten talar för att 
uppgifterna inte bör lämnas ut om det inte finns vägande skäl för detta förfarande.140 Det 
föreslogs vidare i förarbetena att belastningsregistret borde omfatta alla påföljder av brott och 
att detta förfarande skulle legitimeras mot att begränsa möjligheterna till utlämnande av 
registerutdrag och spridande av uppgifterna från registret.141 Flera remissinstanser var dock 
kritiska till detta och menade att bötesbrott borde exkluderas då det innebär en stor ökning av,
egentligen ointressanta, brott att registrera som i sin tur genererar administrativa kostnader. I 
motsats till framförd kritik hänvisades till att registret var ett belastningsregister och således 
borde omfatta alla former av företeelser vilket också blev fallet.142 Dock var integritetsfrågan 
ett hinder då en fullständig registrering ansågs kränka den personliga integriteten. Man 
menade att bagatellartade företeelser inte borde belasta personer i framtiden. Lösningen blev 
att med stöd i kommande författningar reglera vilka typer av förseelser som ansågs relevanta 
att redovisa och att reservation således skulle göras genom lagstiftning för att begränsa
innehållet i den information som tredje part erhåller.143

                                                
138 Prop. 2008/09:150 s.337-350, SOU 2003:99 s.159-163.
139 Prop. 1997/98:97 s.73.
140 Prop. 1997/98:97 s.74.
141 Prop. 1997/98:97 s.74, Prop. 1994/95:144 s.15.
142 Prop. 1997/98:97 s.75.
143 Prop. 1997/98:97 s.75-77.
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14.3 Tillämpningsområde

Eftersom belastningsregistret uteslutande skall användas av de rättsskipande instanserna i vårt 
samhälle är redan i detta antagande tillämpningsområdet för nyttjandet av uppgifterna kraftigt 
begränsat. Generellt gäller att brott begångna nationellt omfattas av belastningsegister-
regleringen men även brottslig verksamhet i utlandet skall föras in i registret. Detta gäller så 
till vida brottsuppgifterna motsvarar kraven på de straffsanktioner som tidigare redovisats 
samt att beslutet härstammar från en myndighet i en stat som tillhör Interpol eller från en stat 
som enligt överenskommelse med den svenska staten skall tillmätas samma rättighet. Av 
motsvarande anledning får således uppgifter från Sveriges registrer överlämnas till utländsk 
myndighet om denna rättighet regleras av en internationell överenskommelse som riksdagen 
godkänt. Dessutom skall uppgifter finnas tillgängliga för polis- åklagar- eller 
domstolsmyndighet i Danmark, Finland, Island och Norge om detta begärs för att bistå 
utredning av brottsmål. Slutligen har även myndigheter i en stat som är ansluten till Interpol 
rätt att ta del av uppgifter i registret för att effektivt kunna upptäcka, förebygga, utreda och 
beivra brottslig verksamhet.144 Det framgår alltså tydligt att myndigheter, både inhemska och 
utländska, har exklusiva rättigheter till uppgifterna från registret. Detta förfarande styrks 
också av 21 § PuL vilken förbjuder handläggning av personuppgifter som rör information om 
brott av alla andra än myndigheter som tidigare nämnts.  

14.4 Rätt att ta del av uppgifter 

Enligt lagstiftningen erhålls rätten att ta del av uppgifter från belastningsregistret genom två 
skilda förfaranden. Den första ges genom att uppgifter begärs av myndigheter. Dessa är 
riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern eller Datainspektionen för deras tillsynsverksamhet, 
Polismyndighet, Skatteverk, Tullverk, Kustbevakningen, Åklagarmyndigheten eller allmän 
domstol, förvaltningsdomstolar samt övriga myndigheter som regeringen föreskrivit eller 
lämnat tillstånd till. I ovanstående fall rör det sig uteslutande om att uppgifterna ur 
belastningsregistret nås via access direkt ifrån aktuell myndighet. Enligt förarbetena ansågs 
det inte vara ett problem att lämna denna möjlighet till myndigheter som kan behöva 
kontrollera uppgifter mot belastningsregistret då det på teknisk väg var möjligt att avgränsa 
den mängd information som redovisades mot varje enskild myndighet.145 I och med detta kan 
informationen från registret begränsas och trots att det rör sig om automatiserad behandling 
anses det inte inkräkta på den personliga integriteten vilket gör att proportionalitet mellan 
behov och åtgärd är att anse som uppfylld. Som ett ytterligare formellt krav framkommer det i 
lagstiftningen att en myndighet som har en rättighet att ta del av information direkt från 
belastningsregistret i varje särskilt fall skall pröva behovet av denna information.146 Kan en 
annan väg väljas för att nå samma resultat så skall denna möjlighet i övervägande del 
efterstävas för att minimera den olägenhet registerkontrollen innebär. 

Den andra möjligheten till insyn i registret möjliggörs genom 9 § lag om belastningsregister
vilken stadgar att en enskild individ, en gång om året, har rätt att skriftligen begära ett utdrag 
gällande sig själv avgiftsfritt. Denna paragraf har under åren adderats med en rad tillägg som 
stadgar specifika tillfällen där registerutdrag med uppgifter om vissa specifika 
lagöverträdelser får uthämtas. Ett sådant utdrag krävs inom vissa områden för att en enskild 
skall kunna ingå avtal, exempelvis vid anställning inom förskoleverksamhet. 

                                                
144 Prop. 1997/98:97 s.82-86.
145 Prop. 1997/98:97 s.88.
146 Prop. 1997/98:97 s.82-83.
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Generellt är dessa krav legitima då de intressen som den kontrollerade kommer att 
konfrontera i sitt dagliga arbete är att anse som mer skyddsvärt och således är de ändamål som 
man avser att skydda betydligt viktigare än intrånget i den enskildes integritet. Rättigheten att 
ta del av sina egna uppgifter har dock inte alltid varit en självklarhet. I och med att 
uppgifterna i registret är belagda med absolut sekretess är insynsmöjligheterna i registret 
kraftigt reducerat. I förarbeten till lagarna som reglerade det dåvarande polisregistret och 
kriminalregistret diskuterades huruvida den registrerade skulle ha en rättighet till insyn under 
förutsättning att något bevis om innehållet i registret inte lämnades.147 Detta uttalande låg 
sedermera till grund för ytterligare utredning. I Justitiedepartementets promemoria från år 
1980 konstaterades att absolut sekretess inte kunde göras gällande i förhållande till sig själv 
vilket kom att påverka hur regleringen skulle utformas då det vid denna tidpunkt var förbjudet 
att ta del av uppgifter ur registret som enskild.148 Detta konstaterades sedermera i ytterligare 
en skrivelse från Justitiedepartementet där de dåvarande registren som vid denna tidpunkt
behandlade information om lagöverträdelser reviderades.149 Slutligen infördes så år 1989 en 
bestämmelse som möjliggjorde för enskild att ta del av uppgifter ur registret kostnadsfritt en 
gång per år.150 Denna möjlighet bevarades även vid införandet av lag om belastningsregister i 
oförändrat skick och det är denna möjlighet som arbetsgivare i allt större omfattning utnyttjar 
som ett led i rekryteringsprocessen. Detta trots att det anfördes i förarbetena till lag om 
belastningsregister att den strängare sekretessen var legitimerad för att skydda att den 
enskildes återanpassning till samhället inte skulle försvåras samt att det ansågs angeläget att 
uppgifter om individers förflutna inte missbrukades då detta avsevärt skulle kunna begränsa 
dennes möjligheter till ett fortsatt normalt liv efter avtjänat straff.151

15. Registerprövning med stöd i lag

Det förekommer, som tidigare nämnts, i författning meddelade föreskrifter som omfattar en 
prövning mot belastningsregistret. I dessa fall har det ansetts berättigat att kontrollera en
presumtiv arbetstagare även om det generellt kan sägas att kontrollen av eventuella 
lagöverträdelser i registret kan komma att innebära en kränkning av den behandlades 
integritet. I samtliga nedanstående fall har dock åtgärden, som trots att den resulterar i ett 
allmänt erkänt integritetsintrång, ställts i proportion mot de skyddsvärda samhällsintressen
som regleringen omfattar. Kontentan kan sägas vara att det med all tydlighet uppstått en 
lagstiftad legitimitet som gör gällande att en registerprövning anses berättigad då kontrollen
fyller ett eller flera för samhället önskvärda ändamål. 

15.1 Säkerhetsskyddslagen

Lagen med tillhörande förordning skall uteslutande ses som ett skydd för rikets säkerhet och 
skall därför garantera att de personer som i någon omfattning kommer i kontakt med 
information med anknytning till detta område är lämpade för sina arbetsuppgifter.152 I de 
inledande bestämmelserna till säkerhetsskyddslagen framgår att lagen är tillämplig mot de 
verksamheter hos staten, kommunerna eller landstingen samt aktiebolag, handelsbolag, 
föreningar eller stiftelser som i någon omfattning behandlar uppgifter eller information som 
rör rikets säkerhet. 
                                                
147 Prop. 1979/80:2 s.214.
148 Ds Ju 1981:6 s.2-3.
149 Ds Ju 1985:8 s.31-33.
150 Prop. 1987/88:122 s.17-19.
151 Prop. 1997/98:97 s.65.
152 Prop. 1995/96:129 s.19-21.
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I bilagan till säkerhetsskyddsförordningen finns en uttömmande beskrivning av vilka 
verksamheter som berörs. Initialt bygger lagstiftningen på att genom uppdelning av 
verksamheter i skyddsklasser fastställa kvantitativa och kvalitativa regler för den skyddsnivå 
som är tillbörlig och adekvat för den information som hanteras i verksamheten. Detta innebär 
att även de anställda i dessa verksamheter med stöd av lag tvingas genomgå en så kallad 
säkerhetsprövning, vilket är att betrakta som ett obligatoriskt moment innan ett 
anställningsförfarande kan avlutas i och med ett anställningsavtal.153 I förarbetena till 
säkerhetsskyddslagen angavs skälen till säkerhetsprövning av personal som ett legitimt skäl 
då de intressen som avsågs behöva detta utökade skydd i all väsentlig del får anses som 
mycket betydelsefulla ur statens synvinkel. Detta för att i första hand skydda sig mot 
otillbörliga angrepp i form av spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet 
samt skydd som omfattas av uppgifter belagda med sekretess som rör rikets säkerhet och
skyddet mot terrorism.154 Som en del av säkerhetsprövningen inför en anställning förekommer 
även kontroll mot en rad brottsregister, däribland belastningsregistret. Det skall dock 
framhållas att kontrollen inte nödvändigtvis är så långtgående, en avsevärd betydelse fästs vid 
de aktiviteter som bedrivs inom ramen för respektive verksamhet och av den anledningen 
måste säkerhetskontrollen stå i proportion till de skyddsvärda ändamålen för att inte uppfattas 
som orättfärdigad och således som en kränkning av den enskildes personliga integritet.155

Som ett led i att skydda presumtiva arbetstagare mot att eventuellt uppleva en kränkning, som 
den obligatoriska kontrollen innebär, har det tydligt uttalats att ett samtycke från den som 
genomgår säkerhetsprövningen måste existera. Detta grundar sig på att kontrollen skall finnas 
hos arbetstagaren och att det således är dennes uttryckliga vilja som skall fastställa huruvida 
kontrollen skall fortgå eller ej. Arbetsgivarens informationsskyldighet i detta avseende är 
mycket långtgående och en förutsättning för att en kränkning inte skall anses föreligga.156  

15.2 Registerkontroll i skolan

Den 1 januari år 2001 trädde lag om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, 
skola och skolbarnsomsorg i kraft. Den innehåller ett absolut krav på att personal som arbetar 
inom ramen för dessa institutioner skall uppvisa ett utdrag som maximalt får vara ett år 
gammalt från belastningsregistret innan anställning kan godkännas. Detta innebär att 
undlåtenhet att lämna ett registerutdrag automatiskt leder till att en anställning inte kan 
erbjudas. Den övervägande anledningen till förfarandet grundar sig på att barn i alla lägen är 
värda att skydda till varje pris. För att i största möjliga mån kunna garantera att barn som går i 
skolan inte skall bli utsatta för traumatiska händelser, och då speciellt åsyftade sexuella 
trakasserier och övergrepp har lagstiftningen givits den konstruktionen att samtliga anställda
som omfattas av skollagen (1985:1100) skall genomgå kontrollen.157 Registerutdraget skulle 
enligt regeringens förslag omfatta uppgifter om alla sexualbrott enligt 6 kapitlet BrB och 
andra brott som innefattar allvarliga brott mot andra människor såsom mord, dråp, grov 
misshandel, människorov, grovt rån och barnpornografibrott. Anledningen ansågs vara att 
dessa brott med all tydlighet visar att otillbörlig respektlöshet visats mot medmänniskor och 
av den anledningen är oförenlig med verksamhetens syfte och ändamål.158

                                                
153 Prop. 1995/96:129 s.26-28.
154 Prop. 1995/96:129 s.22-23.
155 Prop. 1995/96:129 s.38-41.
156 Prop. 1995/96:129 s.54-59.
157 Prop. 1999/2000:123 s.14-15.
158 Prop. 1999/2000:123 s.28-29.
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15.3 Registerkontroll i bevakningsföretag

Bevakningsverksamhet utförs i övervägande del av privata aktörer men verksamhetens art är 
av förklarliga skäl av sådan beskaffenhet att insynen och kontrollen anses behöva regleras 
tydligare genom lagstiftning. I och med att bevakningsföretag i enlighet med 1 § lag om 
bevakningsföretag skall utföra uppdrag som att bevaka fastighet, anläggning, viss verksamhet, 
offentlig tillställning eller bevaka enskild person för dennes skydd eller bevaka sedlar, mynt 
eller annan egendom i samband med transport anses krav på mer omfattande kontroll vara 
berättigad. RPS utövar den rättsliga kontrollen över vilka spelregler som anses vara gällande 
för branschen medan länsstyrelserna har till uppgift att kontrollera bolagens auktorisation.159

Redan i lagens förarbeten framkommer det att anställda skall lämplighetsprövas mot 
dåvarande polisregistret då den verksamhet som bedrivs i många fall liknar polisens och att 
laglydnad därför måste vara ett grundkrav för tillträde till branschen.160 Förfarandet 
accepterades och har sedan dess varit en standardiserad procedur vid anställningsförfarandet 
där en nolltolerans tillämpas i avseende på lagöverträdelser då kontrollen har en direkt 
koppling till företagens auktorisation. 

15.4 Registerkontroll inför försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling anses som ett ansvarfullt ämbete med långtgående förpliktelser mot 
kunderna. Intresset av att kontrollera denna verksamhet är av betydelse då verksamheten har 
beröringspunkter med organisationer och medborgare i avsevärd betydelse och att 
arbetsuppgifterna innefattar att presentera eller föreslå försäkringsavtal, utföra annat 
förberedande arbete innan försäkringsavtal ingås eller för någon annans räkning sluta 
försäkringsavtal eller bistå vid förvaltning och fullgörande av försäkringsavtal vilket innebär 
långtgående skyldigheter och stora krav på hederlighet. Branschen övervakas uteslutande av 
Finansinspektionen. Med hänvisning till den anförda regleringsprofilen som startade i och 
med införandet av lag om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och 
skolbarnsomsorg fastslogs att även lag om försäkringsförmedling som började gälla den 1 juli 
2005 skulle påföras en materiell lagregel som möjliggjorde att fysiska personer skulle prövas 
mot belastningsregistret.161 Intressant är att den information som hämtas från 
belastningsregistret i propositionen kallas för en kvalifikationshandling vilket kan upplevas 
som underligt i sammanhanget. Det brott som enligt utredningen skulle uppfattas som 
betungande och således exkludera presumtiva arbetstagare från anställning stannande vid 
allvarliga förmögenhetsbrott eller viss allvarlig ekonomisk brottslighet.162

15.5 Registerkontroll för personal i hem där utsatta barn vistas

Lag om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn 
gjordes gällande i och med den 1 juli 2007. Lagstiftningen syftar till att öka det skydd som är 
erforderligt för de barn som finns på dessa boenden. Genom att åberopa uppgifterna från
belastningsregistret skall man med stöd av förarbetena kunna identifiera och avlägsna sådan 
sökande som kan tänkas utsätta det boende för övergrepp, kränkningar eller annat särskilt 
skadligt inflytande.163 Regeln är tvingande precis som i övriga redan beskrivna fall då 
avsikten att tillförsäkra barnens bästa eftersträvas.
                                                
159 Prop. 1974:39 s.2-4.
160 Prop. 1974:39 s.5-9.
161 Prop. 2004/05:133 s.172.
162 Prop. 2004/05:133 s.65-67.
163 Prop. 2006/07:37 s.12-14.
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Utredaren föreslog att den obligatoriska registerkontrollen skulle omfatta brotten mord, dråp, 
misshandel, grov misshandel, människorov, sexualbrott, rån, grovt rån, barnpornografibrott, 
narkotikabrott.164

15.6 Lagförslag under beredning

Slutligen skall det även framföras att som ett led i Patientsäkerhetsutredningens betänkande 
framförts krav på att personal inom sjukvården som erbjuds anställning kan komma att bli 
föremål för en lagstadgad registerkontroll mot belastningsregistret.165 Utredningens
bedömning för fram att syftet med kontrollen är att uppfylla kraven på en säker och god 
vård.166 Kontrollen förväntas omfatta inte bara de anställda utan även uppdragstagare och 
personal som hyrs in från bemanningsföretag. I och med utredningens fullständiga revidering 
av sjukvårdsregleringen föreslås vittgående förändringar i ett stort antal regelverk däribland 
lag om belastningsregister som skulle rättfärdiga förfarandet. Skulle utredningsförslaget 
godkännas som svensk författning skulle detta innebära att en övervägande del av alla som 
arbetar inom sjukvården eller kommer i kontakt med denna verksamhet kommer att 
registerprövas vid ett anställningsförfarande. Utredningen framhåller att endast 
belastningsregistret bör omfattas av kontrollen och att uppgifterna skall begränsas till 
uppgifter om brotten mord, dråp, grov misshandel, människorov, grov fridskränkning, grov 
kvinnofridskränkning, samtliga sexualbrott, grovt rån, rån, barnpornografibrott för att nämna 
några.167 Dessutom har utredningen Möjlighet att leva som andra kommit att föreslå en ny lag 
om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning och i den framhållit att även 
detta område på arbetsmarknaden bör omfattas av en registerkontroll mot 
belastningsregistret.168 Ur utredningens överväganden framförs att avsikten är att skydda 
barns trygghet genom registerprövningen och att lagstiftningen endast kommer att fokusera på 
detta område.169 Kontrollen skall vidare vara obligatorisk vilket motiveras med att ett barn 
inte kan svara för sina egna rättigheter i samma omfattning som en vuxen förväntas kunna.170

15.7 Generell trend

Av ovan beskrivna rättsligt reglerade områden kan det konstateras att väldigt stora delar av 
arbetsmarkanden i dagens läge på ett eller annat vis kommer i kontakt med en kontroll som 
innebär en prövning mot belastningsregistret. Som framgått i samtliga exempel är det en 
intresseavvägning som i avgörande del av fallen bedömts så att de skyddsvärda intressena 
vilka de än må vara tilldöms en högre ställning än arbetstagarnas rättighet att slippa 
underkasta sig en registerprövning. Den enskildes integritet och rättsgrundsatsen att inte 
straffas för ett och samma brott mer än en gång anses i dessa fall som underställda de enskilda 
intressen som respektive område representerar. Detta medger att delar av befolkningen aldrig 
kan komma ifråga för anställning på avsevärda delar av arbetsmarknaden så länge som 
preskriptionstiden för uppgifterna i registret görs gällande.

                                                
164 Prop. 2006/07:37 s.14-15.
165 SOU 2008:117 s.476.
166 SOU 2008:117 s.476-477.
167 SOU 2008:117 s.475.
168 SOU 2008:77 s.307.
169 SOU 2008:77 s.315-316.
170 SOU 2008:77 s.317-319.
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16. Integritetsskydd i arbetslivet

Till följd av ovanstående presenteras nu utredningsbetänkandet Integritetsskydd i arbetslivet
med lagförslag som vid ett godkännande innebär att ett generellt förbud mot den icke 
författningsstödda användningen av belastningsregistret införs. Betänkandet och föreslagen 
lagstiftning avser att introducera ett regelverk som samlar de olika aktiviteterna på 
arbetsmarknaden som arbetsgivare utövar gentemot arbetstagare. Anledningen är att dessa 
områden anses vara i behov av reglering för att tillförsäkra den enskilde arbetstagaren ett 
adekvat integritetsskydd. 

16.1 Grunden till betänkandet

Arbetsmarknaden ses som en mycket viktig samhällssektor varpå det ligger i statens intresse
att tillse att dess funktion och effektivitet garanteras. Förändringar har dock progressivt vuxit 
fram under framförallt de två senaste decennierna. Arbetet med att utreda arbetstagarens
integritet på arbetsmarknaden startade redan i och med att regeringen tillsatte en utredning i 
mitten av 1990-talet, Utredningen om medicinska undersökningar i arbetslivet vars syfte var 
att kartlägga behovet av medicinska kontroller och de risker och problem ett sådant förfarande 
kunde medföra.171 Enligt utredningens slutsatser pekade dock ingenting på att arbetsgivare
tenderade att kontrollera arbetstagare för otillbörlig selektering och av den anledningen ansågs 
inte lagstiftning nödvändig. Utredningsarbetet fortsatte vilket så småningom ledde fram till 
lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. och i förarbetet fastslås att ändamålet med 
lagstiftningen var att skydda arbetstagare mot otillbörliga ingrepp i deras privatliv genom att 
uppgifter av känslig karaktär delgavs utomstående individer.172 Integritetsdiskussionen hade 
parallellt fortgått inom en mer generellt angiven ram som startades i och med
kommittédirektivet Utredningen om personlig integritet i arbetslivet. Huvudsyftet här var att 
granska om det kunde anses finnas ett behov av en kompletterande lagstiftning på 
arbetsmarknadens område som skydd för vilka procedurer en arbetstagare kunde tvingas 
underkasta sig. Översynen fokuserade på frågor med anknytning till användningen av 
drogtester och andra medicinska kontroller samt frågor om användning av persondatorer, 
elektronisk post och Internet i arbetet. Utredningen fäster avsevärd vikt vid avvägningen 
mellan å ena sidan skyddet för den personliga integriteten och å andra sidan arbetsgivarens 
arbetsledningsrätt.173 Arbetet resulterade i betänkandet Personlig integritet i arbetslivet vars 
huvudsakliga slutsats var att det för tidpunkten saknades ett accepterat och adekvat rättsligt 
bindande skydd för arbetstagarnas personliga integritet.174 Betänkandet utsattes för betydande 
negativ kritik av remissinstanserna och lagen promulgerades således inte. Under tiden hade 
integritetsutredningen tillsatts vars arbete baserades på att kartlägga och analysera all 
lagstiftning som rör den personliga integriteten.175 Även denna utredning fick förlängda 
tidsramar för att avsluta sitt arbete.176 År 2007 presenterades dock deras betänkande, Skyddet 
för den personliga identiteten i vilken integritetsskyddskommittén väljer att kommentera 
behovet av lagstiftning för arbetsmarknaden. Deras slutsats är i princip överensstämmande 
med de riktlinjer som låg till grund för de tidigare utredningarna på området, och följande 
poängteras:

                                                
171 SOU 1996:63 s.21-25.
172 Prop. 2005/06:64 s.34-37.
173 Dir. 1999:39 s.1-4.
174 SOU 2002:18 s.59.
175 Dir. 2004:51 s.1.
176 Dir. 2006:109.
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”Det saknas ett sammanhållet regelverk som tydligt anger var gränserna går för arbetssökandes och 
arbetstagares integritetsskydd i arbetslivet. I vissa avseenden är det även rättsligt sett oklart vad som 
faktiskt gäller, exempelvis i fråga om drogtester på arbetsplatsen. Båda dessa brister har varit kända 
länge utan att regeringen arbetat fram förslag till ny lagstiftning. Det är angeläget att det 
utredningsarbete som nu pågår leder till sådant resultat.”177

Regeringen tillsatte då ännu en gång en särskild utredare vars arbetsuppgift skulle vara att 
föreslå ett lagförslag för den personliga integriteten i arbetslivet.178 I dessa instruktioner var 
man mycket tydlig med att det var angeläget att förutsättningarna för när det skall vara tillåtet 
för en arbetsgivare att vidta kontroller av personlig karaktär mot arbetstagare skulle klargöras 
genom lagstiftning.179 Arbetet försenades dock avsevärt i förhållande till de tidsramar som var 
fastställda enligt grundförutsättningarna i det ursprungliga direktivet.180 I maj år 2009 
överlämnades utredningsbetänkandet Integritetsskydd i arbetslivet för vidare bearbetning. 

16.2 Överblick av betänkandet

I och med integritetskyddskommitténs slutsats var det angeläget att ett lagförslag presenteras 
som lösning på problematiken på arbetsmarknaden. I och med aktuell utredning har en
heltäckande lagstiftning för integritetsområdet lämnats för beredning. Förslaget avser att med 
utgångspunkt i de disparata rättsreglerna både på supranationell- konstitutionell- och 
författningsnivå samla de skyddsvärda aspekterna i en sammanhållen lag.181 Lagförslaget är i 
huvudsak indispositivt med vissa semidispositiva inslag, som motiveras med att regelverket 
lämpligen skall ha en arbetsrättslig karaktär och därför bör medge viss möjlighet att genom 
kollektivavtal förändras av arbetsmarknadens parter.182 Principiellt behandlas förhållandet till 
PuL i lagförslaget samt reglering rörande en rad möjliga integritetskränkande åtgärder 
vidtagna från arbetsgivarens sida. Här kan nämnas att särreglering i förhållande till PuL
införts, det föreslås också ett generellt förbud mot utnyttjande av registerutdrag från 
belastningsregistret om inte förfarandet regleras i författning. Vidare följer reglering av 
medicinska undersökningar som inskränks genom lagförslaget och styrs in mot att enbart
ändamålsenliga kontroller med ett berättigat syfte godkänns. Dessa regler har dock försetts 
med en möjlighet till avvikelser genom avtal på semidispositiv nivå. Dessutom förbjuds en 
arbetsgivares möjlighet att i övrigt kontrollera eller övervaka arbetstagare om det inte finns ett 
berättigat syfte till detta och att ingreppet ses som proportionellt mot vad som anses 
nödvändigt. Regler följer sedan med hänvisning till lag (1976:580) om medbestämmande i 
arbetslivet, i det följande MBL, som rättfärdigar förhandlingar enligt 11-14 §§ MBL. Det har 
även införts ett skadeståndsanspråk mot arbetsgivaren om denne bryter mot lagreglerna. Ett 
brott medger rätt till både ekonomiskt skadestånd om sådant är aktuellt samt allmänt 
skadestånd för den kränkning som uppstått i samband med brottet. Rättegången följer i 
huvudsak talan enlig lag (1974:371) om rättegång i arbetstvister. Lagförslaget legitimerar 
även förändringar i lag (1994:260) om offentlig anställning till följd av att reglering 
beträffande medicinska undersökningar även förekommer i denna författning. I sin helhet har 
lagförslaget sammanfattat det som kommittédirektivet i huvudsak avsåg, nämligen ett förslag 
på en heltäckande lagstiftning för integritetsområdet till skydd för arbetstagarnas integritet.183

                                                
177 Citat hämtat från SOU 2007:22 s.401.
178 Dir. 2006:55 s.1-3, s.8-10.
179 SOU 2007:22 s.413.
180 Dir. 2007:106, Dir. 2008:85, Dir. 2008:152.
181 SOU 2009:44 s.211-212.
182 SOU 2009:44 s.213.
183 Dir. 2006:55 s.1.
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16.3 Personuppgifter i en arbetsrelaterad kontext

I en verksamhet förekommer ofta omfattande och långtgående processer som verkställs inom 
ramen för arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Dessa processer måste finnas för att 
verksamheten skall kunna uppfylla sin funktion och verka effektivt. Behandlingen av 
personuppgifter är som redan nämnts reglerad i PuL vars bestämmelser anses som omfattade. 
Betänkandet redovisar dock att de senaste ändringarna, och då främst införandet av 5 a § PuL 
kom att förändra rättsläget för arbetstagarna.184 Initialt skulle regeln begränsa användandet av 
de tvingande bestämmelserna som lagen uppställde vid behandling av personuppgifter i 
ostrukturerat material.185 Konsekvensen blev i stället att arbetstagarnas ställning gentemot 
arbetsgivarens granskande ögon försämrades då flertalet åtgärder hänför sig till ostrukturerat 
material och således faller utanför lagens skyddssyfte. Att med hjälp av 5 a § PuL frångå 
handlingsmodellen och närma sig missbruksmodellen inom ramen för dataskyddsdirektivets 
tillämpning var fullt möjligt men innebar på arbetsmarknaden att arbetsgivarens skyldigheter 
minskade. Hänsyn tas i betänkandet till denna effekt och framhåller att om syftet med 
arbetsgivarens åtgärder är att kontrollera eller övervaka arbetstagare så skall inte 
missbruksregeln i 5 a § PuL tillämpas utan de övriga reglerna i PuL skall göras gällande.186

Innebörden blir då sådan att även om personuppgifterna är att anse som ostrukturerade så 
kommer lagförslaget innebära att dessa personuppgifter skall behandlas som om att 5 a § PuL 
inte fanns. I betänkandet påvisades också att det är problematiskt att personuppgifter får 
behandlas om frivilligt samtycke medges från den behandlade och eftersom arbetstagaren står 
i en beroendeställning till sin arbetsgivare kringgås reglerna allt för enkelt. Mot bakgrund av 
att PuL framstår som en svårtillgänglig författning kan därför ett samtycke från den 
behandlade vara en enkel utväg för att undkomma regelverket. Som lösning föreslås av 
utredningen att en åtgärd vars ändamål är att kontrollera eller övervaka en arbetstagare med 
hjälp av personuppgifter inte skall vara tillåten enligt PuL endast med stöd av arbetstagarens 
samtycke.187 Behandlingen skall alltså bara tillåtas om det finns sakliga skäl och att grunden 
till handläggningen har stöd i annan författning som ett led eller del i ett annat förfarande.188

Slutligen framhåller utredningen att ändamålsglidning skall undvikas så långt detta är möjligt. 
Personuppgifter som samlas in skall alltså omfattas av finalitetsprincipen. Innebörden blir 
sådan att personuppgifter som samlas in av arbetsgivaren i syfte att kontrollera eller övervaka 
arbetstagare redan initialt måste ha ett avgränsat ändamål samt att informationsskyldigheten 
är uppfylld.189 Redan existerande uppgifter kan alltså inte användas till ändamål som de inte 
var avsedda för om dessa används i ett led för kontroll eller övervakning då detta skulle 
innebära en väsentlig ändamålsglidning. Huvudregeln blir att ändamålsglidning förbjuds men 
ett snävt undantag bör införas – synnerliga skäl – vilket blir relevant då arbetsgivarens ansvar 
är mycket omfattande och viss verksamhet är direkt skadlig och därför måste få behandlas 
med alla tänkbara medel.190 Detta för att tillse att den verksamhet som företaget bedriver kan 
fortsätta utan att produktionsstörningar tillåts få en reell skadeverkan som en direkt följd av 
att enskilda arbetstagare missköter sig.

                                                
184 SOU 2009:44 s.233.
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186 SOU 2009:44 s.236-237.
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189 SOU 2009:44 s.240.
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För att skydda verksamheten mot skador orsakade av arbetstagare bör arbetsgivaren ha 
rättigheten att använda allt tillgängligt material för att identifiera arbetstagare som missköter 
sig. Här åsyftas i huvudsak brottslig verksamhet samt andra illojala förfaranden som 
föranleder ett avskedande enligt lag (1982:80) om anställningsskydd, i det följande LAS.191

Dock har arbetsgivaren en informationsplikt även i detta fall för att inte bryta mot 
finalitetsprincipen men undantaget gäller bara redan insamlade personuppgifter då 
möjligheten till att säkerställa bevisning inte skall gå förlorad.192

16.4 Belastningsregistrets förhållande till betänkandet

Ett registerutdrag läggs ofta till grund för att en arbetsgivare skall kunna skapa sig en bild av 
en potentiell arbetstagares skötsamhet i förhållande till det som respektive register samlar 
information kring. Inom svensk arbetsrätt är idag nyttjandet av registerutdrag i princip ett 
oreglerat rättsligt område med en reservation för ovan beskriven särreglering. Detta leder till 
att arbetsgivaren i princip kan begära vilka handlingar denne så önskar av en arbetstagare då 
detta förfarande faller under den förstnämndes arbetsledningsrätt, och då specifikt den fria 
anställningsrätten som är att anse som en allmän rättsgrundsats.193 Vid anställning likställs på 
dagens arbetsmarknad denna arbetsgivares utnämnda rättighet att avkräva ett utdrag ur 
belastningsregistret som en självklarhet. I princip innebär förfarandet att ett strafflöshetsintyg 
skall bifogas övriga ansökningshandlingar då arbetsgivaren vill ha möjligheten att kunna 
kontrollera eventuellt brottsligt förflutet. Detta krav är inte i sin helhet godtagbart i vårt 
samhälle där det är allmänt önskvärt att, efter avtjänat straff, kunna verka i samhället på 
samma premisser som den som är ostraffad. Att arbetsgivaren begär att få ta del av ett utdrag 
ur registret och sedermera lägger denna handling till grund för en eventuell anställning strider 
i hög grad mot denna princip och skadar dessutom både förtroendet för rättsäkerheten och 
individens enskilda rättigheter. Redan i förarbetena till nuvarande belastningsregister angavs 
att informationen skulle anses som mycket känslig och därav skulle nyttjas med stor 
försiktighet.194 RPS framförde år 2004 en skrivelse som visade att användandet av 
belastningsregistret med all tydlighet var utsatt för en omfattande ändamålsglidning och att 
registret i allt större omfattning användes av arbetsgivare som en kontrollmekanism där 
registerutdraget likställdes med ett stafflöshetsintyg vilket var precis vad det uttryckts oro för
i förarbetena.195

I och med registrets mycket känsliga innehåll och ändamål som i övervägande del riktar sig 
mot de brottsbekämpande myndigheterna anser utredningen att det i många fall 
slentrianmässiga bruket av belastningsregistret vid anställningsförfaranden bör förbjudas helt 
och att överträdelser sanktioneras med skadestånd vid alla situationer som inte regleras genom 
lag eller författning som legitimerar intrånget.196 Som motivering anges att samhället i hög 
grad präglas av att en person efter avtjänat straff skall kunna verka i samhället med samma 
förutsättningar som andra och att det nuvarande bruket av belastningsregistret försvårar och 
rent utav förhindrar dessa individers möjligheter på arbetsmarknaden.197
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Denna inställning redogörs för redan i förarbetena till lag om polisregister. I och med att man 
år 1989 införde en möjlighet för enskild att kunna begära ett registerutdrag om sig själv
angavs också att man avsåg att noggrant följa eventuella tendenser till missbruk av denna 
möjlighet från andra intressenter.198 I och med att informationen i belastningsregistret är 
belagd med absolut sekretess samt att uppgifterna endast får handhas av myndigheter enligt 
21 § PuL skapade man genom 9 § lag om belastningsregister en möjlighet för enskild att ta 
del av sina egna uppgifter. Detta medförde också ett sekundärt användande av registret och 
legitimerar således ändamålsglidningen som tidigare konstaterats i stor omfattning görs 
gällande på dagens arbetsmarknad i rekryteringsförfarandet. Som motsats till det totala förbud 
mot användandet av utdrag som utredningen stannade vid anfördes att en eventuell 
intresseavvägning hos respektive arbetsgivare skulle kunna fylla samma funktion. Emellertid 
fastslogs att informationen i registret var av så integritetskänslig karaktär att en sådan 
bedömning borde göras av statsmakten och inte överlåtas till arbetsgivaren.199 Registret 
skapades aldrig för att en arbetsgivare efter eget behag skulle kunna nyttja informationen utan 
tvärtom framgår det att en mycket restriktiv och återhållsam ändamålstillämpning med 
särskilt angivna skäl för behandling av uppgifterna skulle eftersträvas vilket leder till 
utredningens slutsats att ett totalförbud i allmänhet är att föredra.200

16.5 Konsekvens av lagförslaget

Arbetsmarknaden gestaltas övergripande av att ingrepp i arbetstagares personliga integritet 
som en del av arbetsledningsrätten med avseende på kontroll av känsliga uppgifter legitimeras 
med vissa förbehåll. Situationen är, som visats, komplicerad då arbetstagaren står i en 
uppenbar beroendeställning till sin arbetsgivare och således inte har några maktmedel att 
tillgripa annat än att riskera sin anställning då vägran att samarbeta i berörda avseenden är den 
enda alternativa möjligheten till att underkasta sig en kontroll. Denna situation har 
utredningen som avsikt att genom föreslagen lagstiftning gripa in i och reglera. Lagförslaget 
ämnar till att skyddet skall bli så pass heltäckande att arbetstagarens integritet kan värnas 
samtidigt som arbetsgivarens krav på adekvat information i första hand vid rekrytering 
beaktas. Grundläggande för lagstiftningens konstruktion blir begreppen övervaka och 
kontrollera då det i första hand är åtgärder av detta slag som anses som integritetskränkande.
Begreppen aktualiserar en intresseavvägning och ett resonemang kring proportionalitet.201 I 
och med de svårigheter som föreligger kring att kunna avgöra och fatta rimliga beslut utifrån 
en arbetsgivarens förutsättningar då det handlar om behandling av känsliga uppgifter stannar 
utredningen vid att det i det enskilda fallet är olämpligt att lämna dessa avgöranden åt 
slumpen.202 I förhållande till belastningsregistret som omgärdas av den strängaste formen av 
sekretess har 9 § lag om belastningsregister inneburit att reglerna kringgåtts med hjälp av den 
registrerades samtycke. Detta blir i princip ett avtal accepterat mellan arbetstagare och 
arbetsgivare på ojämnbördiga grunder som möjliggör att mycket känslig information har 
kunnat delges. Dessutom har belastningsregistret kommit att få en sekundär tillämpning vars 
ändamål inte är förenligt med dess ursprungliga syften. Ändamålsglidningen är alltså ett 
problem vilket ytterligare ger tyngd åt betänkandets ståndpunkt att fullständigt förbjuda 
arbetsgivarens insynsmöjligheter i detta avseende så länge som inte lag eller författning 
uttryckligen kräver en sådan prövning. 
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17. Arbetsgivarprerogativet

Under de inledande åren på 1900-talet var situationen på svensk arbetsmarknad präglad av 
oroligheter. Skiftningarna mellan å ena sidan arbetstagarna och å andra sidan arbetsgivarna 
var påtagliga och olika former av stridsåtgärder kantade de båda parternas försök till att vinna 
fördel på bekostnad av den andre. Parterna insåg att stridigheterna dem emellan inte bara 
skadade arbetsmarknaden och statsmakten utan även medborgarna vilket fick till följd att SAF 
och LO inledde förhandlingar i december år 1906 för att lösa den problematiska 
situationen.203 Dessa förhandlingar ledde fram till den så kallade Decemberkompromissen 
vars innehåll skall tolkas som att LO erkände arbetsgivarnas suveränitet att utöva makt över 
arbetet och dess processer. En vanlig beskrivning är att arbetsgivaren gavs rätten att leda och 
fördela arbetet samt fritt antaga och avskeda arbetstagare, i utbyte mot att arbetsgivarna skulle 
tillåta arbetstagarna oinskränkt föreningsfrihet.204 SAF hade redan under år 1905 infört en 
bestämmelse i sin stadga, § 23, som legitimerade arbetsgivaren att i kollektivavtal införa 
rättigheter som gav arbetsgivaren en rättighet att anta och avskeda arbetstagare.205

Decemberkompromissen löste de allvarliga problem som arbetsmarknaden genererade vid 
tidpunkten men ingen av parterna var helt nöjda med innehållet. Arbetstagarsidan menade att 
den fria förhandlingsrätten blev allt för inskränkt samtidigt som arbetsgivarsidan påstod att 
allt för långtgående inskränkningar mot deras stadga godkänts. Att fritt leda och fördela 
arbetet tillsammans med den fria antagningsrätten utgör inom arbetsrätten ett reellt 
arbetsgivarprerogativ.206 Decemberkompromissen fick snabbt en avsevärd betydelse och 
fastställdes även som en allmän rättsgrundsats vid rättskipningen på arbetsrättens område. 
Detta skall tolkas som att arbetsgivaren med stöd i arbetsgivarprerogativet i princip har rätt att 
ställa upp vilka anställningsvillkor som helst. Detta framkommer ibland annat i AD 1985:129.
Utifrån dessa antaganden och de grundförutsättningar som arbetsgivarprerogativet stipulerar 
kan det fastställas att även en registerprövning mot belastningsregistret kan legitimeras inom 
ramen för den fria antagningsrätten. Tendensen på arbetsmarknaden har dock sedan år 1906 
fått en allt mer individuell inriktning med följden att arbetsgivarprerogativet inskränkts
genom omfattande särreglering. Dessutom har diskussioner förts om huruvida arbetsgivarens 
möjligheter till kontroll och övervakning av arbetstagare faller under den allmänna
rättsgrundsatsen då förfarandet kan vara integritetskränkande.207

17.1 Arbetsgivarens starkare ställning

Av ovanstående framgår det tydligt att arbetsgivarsidan vid Decemberkompromissens 
genomförande fick ett övertag över i första hand de enskilda arbetstagarna som genom 
medlemskap i fackföreningar kollektivt skyddade sina intressen. I dagens allt mer 
individualiserade samhälle i vilket arbetstagare i mindre omfattning väljer att ansluta sig till 
arbetstagarorganisationer har detta inneburit att en sekundär möjlighet för att begränsa
arbetsgivarens övertag börjat användas parallellt. Genom särreglering och speciallagstiftning 
har den fria antagningsrätten kraftigt kommit att reduceras samtidigt som innehållet i rätten att 
leda och fördela arbetet även har inskränkts. Till det adderats långtgående skyldigheter att för 
arbetsgivaren skydda sin personal. Även om arbetsgivarprerogativet fortfarande i allra högsta 
grad kan åberopas så är dess innehåll inte var det en gång i tiden var. 
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17.2 Arbetstagarnas beroendeförhållande

I kontrast till ovanstående så har den rättsliga utgångspunken förändrats för arbetstagare. I och 
med att kollektivavtalets ställning försvagats till förmån för mer individualistiska lösningar 
har också arbetstagarnas ställning mot arbetsgivaren progressivt ändrats. Utvecklingen på 
arbetsmarknaden gör i dag att teorier kring utbud och efterfrågan aktualiseras vilket innebär 
att arbete och anställning ställs mot efterfrågade kvalifikationer och således även att 
presumtiva arbetstagares möjligheter till en plats på arbetsmarknaden står i direkt relation till 
dessa faktorer. Som ett led i denna utveckling har arbetsgivarens sökande efter lämpliga 
arbetstagare förfinats, idag är rekryteringsprocessen omfattande och kostsam, dels som en 
konsekvens av det mycket omfattande ansvar arbetsgivaren har för sina medarbetare men 
också eftersom kvalificerad arbetskraft ofta saknas inom vissa områden på arbetsmarknaden. 
Kontentan blir sådan att kontrollerna av arbetstagare kan komma att stå i direkt konflikt med 
allmänna principer och lagstiftning med vissa fastställda ändamål. Detta aktualiseras inte 
minst på arbetsmarknaden genom de kontrollåtgärder som används av arbetsgivaren inom 
ramen för arbetsgivarprerogativet som ofta strider mot de antaganden som anses gälla 
integritetskänslig information för att upprätthålla kravet på adekvat rättsäkerhet i samhället.

17.3 Krav på sekretess för känsliga uppgifter

Kravet på att adekvat skydd finns för individers personliga integritet är omfattande som 
framställningen visat. Rättsreglerna som omgärdar området finns i allt från Förenta 
Nationernas konventioner till Sveriges författningar. Innebörden blir att trots att skyddet för 
den personliga integriteten är en prima facie rättighet så tillskrivs denna rättighet en stor 
legitim betydelse. Som framgått är en behandling och registrering av brottsuppgifter att 
likställa med känsliga uppgifter enligt vad som framkommer i PuL. Detta gör att 
belastningsregistret inte bara omfattas av regleringen som vidimeras genom den reglering som 
PuL aktualiserar utan även att uppgifterna är att betrakta som känsliga och av den anledningen 
endast får användas om särskilda skäl talar för detta.208 Uppgifterna i belastningsregistret har 
alltid varit känsliga ur en integritetssynpunkt. I och med att registrets huvudsyfte är att lagra 
och sammanställa samt hålla informationen tillgänglig för de rättskipande myndigheterna har 
som tidigare nämnts registret belagts med absolut sekretess. Detta i sig innebär att det ligger i 
sakens natur att utomordentligt stor restriktivitet måste gälla för insyn i belastningsregistret. 
Generellt är det endast de myndigheter inom rättsväsendet samt den registrerade själv som har 
ett berättigat syfte att ta del av uppgifterna. Detta med hänsyn till i första hand den 
registrerades återanpassning i samhället. All annan insyn, från exempelvis arbetsgivare, är att 
anse som ytterst integritetskränkande och kan inte på något vis styrkas utifrån de ändamål för 
vilket belastningsregistret initialt skapades. Att arbetsgivaren får tillgång till dessa uppgifter 
är inte önskvärt och något som enligt lagens förarbeten skall begränsas så långt det är 
möjligt.209

Utvecklingen har till viss del blivit den motsatta. Allt fler arbetsgivare utnyttjar den enskildes 
rätt till insyn i belastningsregistret och därefter uppställer krav på att en registerprövning skall
vara ett legitimt skäl för att kunna fastställa den sökandes lämplighet. Registerutdraget har i 
detta fall blivit att jämföra med ett strafflöshetsintyg. 
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Vid införandet av lag om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och 
skolbarnsomsorg menade både Justitieombudsmannen och Barnombudsmannen att 
lämplighetsprövning mot belastningsregistret borde omfatta fler verksamheter där särskilt 
utsatta grupper vistas. Samtidigt framfördes en oro över att införandet av registerkontrollen 
skulle innebära att även andra områden på arbetsmarknaden började använda sig av 
förfarandet utan uttryckligt stöd i lag.210 Något som emellertid krävs med utgångspunkt i 
dataskyddsdirektivets ingresspunkt 53. Regeringen beaktade de båda sidornas oro och 
accepterade att en intresseavvägning med hänsyn till proportionalitet skulle fälla avgörandet. 
Skyddsintresset segrade och risken med intrång i den personliga integriteten fick ge vika 
samtidigt som risken med smittoeffekter till andra arbetsmarknadsområden fick accepteras.211

Det första förfarandet står inte i strid med vare sig Europakonventionen, dataskyddsdirektivet, 
konstitutionell lagstiftning eller de ändamål som fastställts i lag om belastningsregister. Detta 
eftersom inskränkningarna legitimeras med lagstöd vilket var kravet för att få behandla 
personuppgifter som rör brott. Dessutom fastställs genom dessa lagars konstruktion en 
reservation för vilka brott som redovisas mot tredje part. I motsats till detta kan det 
ifrågasättas hur användandet av 9 § lag om belastningsregister kan ha tillåtits utstå en sådan 
omfattande ändamålsglidning där arbetsgivaren med hänvisning till den fria antagningsrätten
kräver arbetstagare på ett registerutdrag. Problematiskt är också det faktum att detta utdrag 
inte omfattas av några som helst restriktioner gentemot tredje part. I och med att sekretess inte 
kan gälla mot den enskilde redovisas således samtliga lagöverträdelser vid ett enskilt 
begärande vilket än mer kan komma att kränka en presumtiv arbetstagares personliga 
integritet samtidigt som förfarandet hindrar individens möjligheter till återanpassning till 
samhället. I praktiken innebär detta att arbetsgivarens utnyttjande av arbetstagarens 
underlägsna ställning och samtycke till behandlingen av registerutdraget i 
rekryteringsprocessen står i direkt konflikt med grundtanken att en individ efter avtjänat straff 
skall kunna verka i samhället utan att tidigare lagöverträdelser skall hindra personen även i 
framtiden.

17.4 Försvagning av skyddet för brottsuppgifter

I vilken omfattning en arbetstagares samarbetsförmåga och vilja att tillmötesgå en 
arbetsgivares krav blir ofta en fråga som slutligen avgörs genom att den enskilde riskerar
anställningen. I en rekryteringssituation är generellt sett den presumtive arbetstagaren mycket 
utsatt då viljan att göra ett gott intryck för att maximera möjligheten till anställning i stor del 
inverkar på dennes beslutsfattande. Hur långt informationsskyldigheten egentligen sträcker 
sig är oklart annat än att den i många fall kan anses som långtgående. Anläggs ett perspektiv 
som uteslutande beaktar personuppgifter kan vissa tendenser urskiljas. Dels framgår det att 
användandet av personuppgifter får användas på ett sätt som inskränker och eventuellt till och 
med kränker en enskilds personliga integritet. Detta medges om förfarandet finns reglerat i
lagstiftning och ändamålen för vilka åtgärderna är vidtagna även står i proportion till syftet 
med lagstiftningen. Detta framkommer i EG-domstolens avgörande i de förenade målen C-
465/00, C-138/01 och C-139/01 som redogjorts för ovan.212 De rättskipande instanserna blir 
de som slutligen tvingas avgöra vilken faktor som väger tyngst, i situationer där en enskilds 
personliga integritet eventuellt kränkts. 
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I dataskyddsdirektivet ingresspunkt 43 meddelas även att personuppgifter och information
som berör statens säkerhet, försvaret, allmän säkerhet, viktiga ekonomiska intressen för 
medlemsstat eller Europeiska Unionen liksom de rättskipande myndigheternas verksamhet 
genom lagstiftning kan inskränka tillgången till sådana uppgifter.213 I praktiken innebär detta 
att lagen om belastningsregister omfattas av ingresspunktens innehåll då registret är
kringgärdat av hårdare bestämmelser för nyttjandet av informationen. Registret, vars uppgifter 
i grunden är att betrakta som insamlande samt hantering av personuppgifter som anses som
känsliga kom knappt att påverkas av de revideringar som översynen av PuL medförde. 
Åtgärderna vidtogs delvis som en direkt följd av utfallen i C-101/01 och NJA 2001 s. 409 där 
konsekvensen blev införandet av bland annat 5 a § PuL och en fundamental förskjutning mot 
en missbruksanpassad modell inom ramen för lagstiftningen. Dock kan det påpekas att 
förändringen i PuL sände ett allmänt budskap till bland annat arbetsmarknadens aktörer. 
Arbetsgivaren gavs en exklusiv möjlighet att inom ramen för arbetsgivarprerogativet kräva en 
presumtiv arbetstagare på ett registerutdrag inför anställning från belastningsregistret när 
sekretessbestämmelserna luckrades upp. Det var aldrig tänkt att denna rättighet skulle ges till 
en arbetsgivare och det är denna möjlighet som likställs med missbruket från dennes sida. 
Dessutom kom 5 a § PuL att innebära att stora delar av den övervakning som tidigare föll 
under PuL inte längre behövde tillämpas. Generellt innebar förändringarna en försvagning av 
det skydd som gällde för hanteringen av personuppgifter på arbetsmarknaden.214

Det kan ifrågasättas hur en användning av belastningsregistret och dess innehåll har kommit 
att likställas med ett strafflöshetsintyg på stora delar av arbetsmarknaden utan att detta 
reglerats i författning. En förklaring kan eventuellt finnas i antagandet att den särreglering 
som sedan början på 2000-talet kommit att utökats samt att fler av den anledningen fått upp 
ögonen för det möjliga förfarandet. Ytterligare en intressant aspekt, väl värd att nämna, är hur 
hanteringen av potentiella arbetstagares registerutdrag skall behandlas när 
anställningsförfarandet är avslutat. Två problem aktualiseras i detta hänseende. Dels kan det 
antas att arbetsgivaren kommer att behålla det registerutdrag som en anställd arbetstagare 
lämnat i en personalakt eller motsvarande. Personalregister omfattas av reglerna i PuL då de 
struktureras på sådant sätt att personuppgifter hanteras i enighet med lagstiftningen. I och med 
att varje arbetstagares profil kompletteras med den enskildes utdrag ur belastningsregistret 
strider detta mot bestämmelserna i PuL då endast myndigheter skall ges den exklusiva rätten 
att hantera register som rör lagöverträdelser. Dessutom uppstår komplikationer i statlig- och 
kommunal verksamhet som omfattas av offentlighetsprincipen där alla inkomna handlingar 
enligt TF är att anse som allmänna. Innebörden blir sådan att brottsuppgifter om enskilda 
finns åtkomliga utanför myndigheternas kontroll och dessutom kan komma att omfattas av 
offentlighetsprincipen. Enligt sekretessbestämmelserna skulle eventuellt ett utlämnande av 
registerbevis från arbetsgivaren kunna hejdas med stöd av tillämpningen av skaderekvisiten i 
offentlighet och sekretesslagen. I och med uppgifternas innehåll gäller normalt absolut 
sekretess vilket således borde göras gällande även då de handhas av annan än myndighet. Ett 
omvänt skaderekvisit borde kunna åberopas för att förhindra att registerutdrag från 
belastningsregistret faller under offentlighetsprincipen.215 Detta resonemang har redan 
behandlats av regeringen vid införandet av registerprövning inom skolan där det framfördes 
att ett registerutdrag skulle återlämnas till den anställde så snart detta var möjligt på den 
enskildes begäran om än längst sex månader efter ansökningstillfället. Lagrådet menade 
däremot att detta förfarande var aningen otillfredsställande. 

                                                
213 Direktiv 95/46/EG.
214 SOU 2009:44 s.231-233.
215 SOU 2003:99 s.136-138.
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Lagrådet hänvisade speciellt till att allmänna handlingar skall hållas tillgängliga. Vilket 
innebär att kassering av sådana handlingar anses vara oförenligt med detta grundantagande. 
Speciellt då handlingarna ligger till grund för att i efterhand kunna kontrollera att 
rekryteringsprocessen företagits på korrekta grunder.216 Regeringen visade förståelse för 
lagrådets tveksamhet men hänvisade till arkivlagen (1990:782) där det bland annat föreskrivs 
att statliga och kommunala myndigheter får återlämna allmänna handlingar endast med stöd 
av lag.217 Slutligen fastslogs att möjligheten till återlämnande av originalhandlingen skulle 
införas i lagen men då skulle självklart en kopia tas för att kunna möjliggöra för allmänheten 
att ta del av utdraget enligt reglerna i TF och möjliggöra en kontroll av handläggningen i 
efterhand om så önskades.218

Uppenbart är alltså att den speciella ändamålsavgränsning som avsågs gälla för nyttjandet av 
belastningsregistret i ovanstående fall fått stå tillbaka. Detta eftersom att vissa skyddsvärda 
intressen genom lagstiftningsarbeten anses som klart mer betydelsefulla. Dessutom innebär 
förfarandet att uppgifterna kan få karaktären av allmänna handlingar vilket står i ett direkt 
motsatsförhållande till antagandet om att dessa uppgifter inte skall spridas då dess 
integritetskänsliga natur är allt för påtaglig. Det har aldrig prövats av rättsväsendet men en 
teoretisk följd skulle kunna vara att en tredje part begär insyn i anställningsprocessen, får 
tillgång till en enskild individs registerutdrag och sedan publicerar uppgifterna på Internet. 
Vid en första anblick strider inte detta mot vare sig reglerna i PuL eller TF. Att en 
ändamålsglidning i användandet av uppgifter ur belastningsregistret genomförts är dock
fullständigt klart. Innebörden blir sådan att den publicerades uppgifter kraftigt kan komma att 
inverka på dennes möjligheter att verka i samhället. Då tvisten ytterst kommer att röra en 
bevisfråga om huruvida uppgifterna som publiceras på Internet varit i syfte att kränka den 
enskilde eller ej. Enligt reglerna i PuL är detta i så fall olagligt. Skulle däremot uppgifterna 
endast publicerats i största allmänhet och då kunna falla under 5 a § PuL är förfarandet fullt
lagligt. Avvägningen är långt ifrån självklar.

17.5 Arbetsgivarprerogativet i en intresseavvägning

Gränsdragningen för vad som anses falla under arbetsgivarprerogativet är i många fall oklar. 
Initialt handlar detta om en avvägning mellan arbetsgivarens, i många fall självutnämnda 
rättighet att kräva en presumtiv arbetstagare på ett registerintyg. Detta leder till att 
arbetstagarens informationsskyldighet kraftigt utökas som en följd av dennes underlägsna 
ställning. Generellt gäller att kravet på att åberopa handlingar ur belastningsregistret skall 
fastslås i författning. Häri har statsmakten genom noggrann överläggning beslutat om
huruvida de intressen som man avser skydda är tillräckligt betydelsefulla för att legitimera 
inskränkningar i den ansökandes rättsliga friheter. Att åberopa handlingar som läggs till grund 
för en anställning och innehåller information som kränker den personliga integriteten är i 
dessa fall underordnad den skyddsvärda gruppens intressen. I motsats till det ovanstående 
förfarandet kan möjligheten att från arbetsgivarens sida kräva presumtiva arbetstagare på 
registerutdrag med stöd i 9 § lag om belastningsregister starkt ifrågasättas. I förarbetena till 
lag om belastningsregister fastslogs att denna avvägning inte skulle överlämnas till enskilda 
arbetsgivare utan att staten ensidigt genom lag eller författning ska avgöra när och vid vilka 
tillfällen denna information kan vara behövlig.219

                                                
216 Prop. 1999/2000:123 s.20.
217 Prop. 1999/2000:123 s.20.
218 Prop. 1999/2000:123 s.21.
219 Se 16.4.
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18. Anställningsavtalet i fokus 

När en arbetstagare är att anse som anställd, det vill säga när ett anställningsavtal anses ha 
uppkommit börjar också det arbetsrättsliga regelverket gällande fullt ut. Det grundläggande 
syftet med arbetsrätten är att reglera förhållandet mellan dels de kollektiva arbetsgivar- och 
arbetstagarparterna och på det individuella området förhållandet mellan den enskilde 
arbetsgivaren och arbetstagaren. Huvudförpliktelsen för en arbetstagare är att utföra 
arbetsuppgifter för arbetsgivaren vars innebörd skall tolkas som att arbetstagaren ställer sin 
arbetskraft till arbetsgivarens förfogande.220. Arbetets utformning faller under arbetsgivarens 
rätt att leda och fördela arbetet. Inom ramen för anställningsavtalet faller också arbetstagarens 
primära arbetsskyldighet som redan i AD 1929:29 fastslogs till att omfatta allt sådant arbete 
som står i naturlig förbindelse med dennes verksamhet och som omfattas av vederbörande 
arbetstagares allmänna yrkeskvalifikationer.221 Dessutom garanterar en arbetstagare som 
förbundit sig genom anställningsavtal att gentemot arbetsgivaren fortlöpande ställa sin 
arbetskraft till dennes förfogande vilket innebär att arbetets tidsrymd som huvudregel inte är 
tidsbestämd.222 Vidare tillräknas lojalitetsplikten ett mycket stort värde då det inom ramen för
det enskilda anställningsavtalet också antas att arbetstagaren inte skall agera på sådant sätt 
som föranleder skada för arbetsgivaren. I AD 1994:79 påpekas att anställningsavtalet inte 
bara syftar till att utbyta rent förmögenhetsrättsliga prestationer mellan parterna utan även 
skapar ett personligt förhållande som sträcker sig utanför ramen för avtalsförhållandet i 
allmänhet. Arbetstagarens skyldigheter mot arbetsgivaren är med andra ord att anse som
omfattande.

Generellt brukar ett anställningsavtal karakteriseras av utformningen av ett konsensualavtal 
vilket innebär att särskilda formkrav inte behöver föreligga utan endast att parterna är överens
i sak.223 Avtalsfrihetens principer kan således göras gällande och det står både arbetsgivar-
och arbetstagarparten fritt att välja huruvida avtal skall ingås eller ej. En arbetsgivare kan 
alltså aldrig med rättsliga medel tvingas att anställa en viss person och en arbetstagare kan 
inte tvingas utföra arbete för en arbetsgivare så länge som ett avtalsförhållande inte föreligger. 
På samma sätt kan inte en arbetssökande med processuella tvångsmedel göra anspråk på en 
anställning.224 Dessa ömsesidiga rättigheter är mycket fundamentala för hur funktionen av 
arbetsmarknaden regleras. Det skall stå båda parter fritt att antaga eller avvisa anbud riktade 
mot endera parten och denna rättighet skall inte inskränkas i någon bemärkelse. 

18.1 Inskränkningar i den fria anställningsrätten

Eftersom arbetsmarknadens parter i stor omfattning själva reglerat förhållandena på 
arbetsmarknaden med utgångspunkt i den semidispositiva lagstiftningen så skall det påpekas 
att stora delar fortfarande har en indispositiv karaktär. Främst vad avser de personliga 
förhållandena mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. De lagregler som är tvingade påverkar i 
flertalet av fallen arbetsgivarens fria anställningsrätt då denna måste kunna styrka alla beslut
med legitima skäl. 

                                                
220 Glavå, M, 2001, s.375.
221 Källström, K, Malmberg, J, 2009, s.216.
222 Källström, K, Malmberg, J, 2009, s.24.
223 Glavå, M, 2001, s.190.
224 Källström, K, Malmberg, J, 2009, s.104.
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I första hand är det reglerna i diskrimineringslagen (2008:567) som i en anställningssituation
inkräktar på arbetsgivarens fria anställningsrätt även om vissa formella regler i LAS även kan 
göras gällande. På arbetsmarknadens privata sektor kan dock aldrig ett felaktigt 
anställningsbeslut överklagas. Anställningen gäller och den missgynnade personen har således 
endast rätt till ekonomisk kompensation i form av skadestånd.225 Inom den offentliga sektorn 
och då speciellt den statliga, skall ovanstående inskränkningar kompletteras med reglerna 
kring skicklighet och förtjänst som föreskrivs i 11 kapitlet 9 § 2 st. RF. Detta förfarande 
möjliggör att ett anställningsbeslut till skillnad från den privata sektorn kan överklagas varvid 
den mest meriterade arbetstagaren utses.226 Inom den kommunala sektorn föreligger inte 
denna särreglering även om reglerverket som aktualiseras inom den privata sektorn tillämpas
tillsammans med det faktum att allas likhet inför lagen skall beredas utrymme. Dessutom skall 
ett övervägande kring saklighet och opartiskhet enligt vad som följer av 1 kapitlet 9 § RF
göras.227 I realiteten innebär detta att arbetsgivarprerogativet är inskränkt med stöd i
författning. Staten har således genom rättsregler beslutat att det vidtagna åtgärderna faller 
utanför arbetsgivarens beslutsramar och därför skall följa de riktlinjer som fastställts genom 
lag. Att särreglerna på detta vis och specifikt inrikta sig på att lagstifta om områden som anses 
skyddsvärda är den lösningsmetod som staten valt att tillämpa. Lagstiftningen följer därmed 
en konstruktion som genomförs ad hoc, problem löses allt eftersom de uppstår i ett försök att 
anpassa lagstiftningen till specifika förändringarna i samhället. 

18.2 Avtalsfriheten

Arbetsmarknadens parter agerar under de fundamentala avtalsprinciper som avtalsfriheten 
stipulerar där anbud och accept är grundläggande för hur avtalet mellan arbetstagare och 
arbetsgivare uppstår.228 Anställningsavtalet faller av naturliga skäl under den allmänna 
avtalsrätten då det redan fastställts att en viss form inte är nödvändig för att bundenhet skall 
uppstå. Grundläggande lagstiftning för hur avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare finns i 
lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, i det 
följande AvtL. Det måste framhållas att lagen endast fragmentariskt behandlar alla de rättsliga
problem som uppstår i vårt samhälle varpå allmänna avtalsprinciper och analogier används i 
stor utsträckning för att ge legitimitet åt de många avtalssituationer som kan uppkomma.
Avtalsrätten bygger i stor omfattning på principen att var och en efter fritt tycke kan ingå 
avtal. Detta innebär också att skyldigheter görs gällande när avtalet väl fått en rättsverkan och 
en avtalsbundenhet har uppstått mellan parterna. Avtalsfriheten ger alltså parterna ett ramverk 
att utgå ifrån för att lättare kunna avgöra om avtal skall ingås och i förekommande fall med 
vem samt med ett avgörande kring avtalets innehåll.229 Även om avtalsfriheten har en mycket 
stark ställning förekommer tillfällen när principens rättsverkan bör begränsas för att 
bundenheten mellan parterna inte uppkommer under förhållanden som är att anse som 
otillbörliga. 

                                                
225 Källström, K, Malmberg, J, 2009, s.106.
226 Källström, K, Malmberg, J, 2009, s.107.
227 Andersson, A, Bejstam, L, Edström, Ö, Zanderin, L, 2002, s.198-201.
228 Glavå, M, 2001, s.190.
229 Ramberg, J, Ramberg, C, 2007, s.28.
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I detta sammanhang är exempelvis konsumenträtten ett signifikativt område att hänvisa till. 
Genom att betrakta ställningen som en näringsidkare intar mot en konsument synliggjordes ett 
missförhållande. Detta förhållande möjliggjorde att näringsidkaren kunde utnyttja sin 
ställning i avtalsförfarandet och fick fördelar gentemot konsumenten. Resultatet blev en 
lagstiftning som är tvingande till konsumentens fördel som en konsekvens av att det borde 
vara näringsidkarens skyldighet att garantera avtalets innehåll vid en avtalsförpliktelse.230

Detta ställningstagande grundar sig uteslutande på att konsumenten inte kan förväntas ha lika 
omfattande kunskap och samma insyn i de bakomliggande faktorerna som ger avtalet dess 
innehåll. Därför skall heller inte konsumenten kunna lastas för eventuella komplikationer till
följd av avtalsbrott inom vissa tydligt angivna ramar.

Appliceras samma utgångspunkt på problemet rörande ändamålsglidningen av 
belastningsregistret finns likheter. Vid ingående av ett anställningsavtal mellan en 
arbetsgivare och en presumtiv arbetstagare blir det tydligt att dessa två parter knappast kan 
anses mötas på en jämbördig nivå. Arbetsgivaren sitter i en maktställning med ett mycket 
starkt stöd i arbetsgivarprerogativet som grund för det krav som denne ställer på den 
arbetssökande. Trots detta förutsätts att de två parterna skall mötas som jämbördiga för att 
gemensamt komma överens om det eventuella anställningsavtalets utformning och innehåll. 
Avtalsfriheten tillämpas alltså fullt ut. I ett anställningsförfarande är det däremot uppenbart att 
den presumtive arbetstagaren är benägen att vidta rättshandlingar som sträcker sig långt 
utanför vad denna normalt godkänner av den enkla anledningen att en anställning 
tillhandahåller en grundtrygghet. Fundamentalt gäller att ett avtal uppstår då de båda parterna 
förenas i en ömsesidig vilja. Ena partens viljeförklaring uppfattas av motparten vartefter ett 
tillitsförhållande skapats som binder dem till varandra genom deras förklaringar.231 Avtalet
kan också i detta läge synliggöras utifrån en tredje parts perspektiv vilket är betydelsefullt.
Den problematik som beskrivs när en part känner sig kraftigt förfördelad efter slutförda 
avtalsprestationer finns i ekvivalensprincipen. Den ger uttryck för ett av de svåraste 
gränsdragningsproblemen inom avtalsrätten och reglerar när ett avtalsförhållande inte skall 
göras gällande då konsekvenserna av avtalet är orimligt.232

18.3 Avtalsfriheten i en intresseavvägning 

Som konstaterats möts inte arbetsgivaren och en presumtiv arbetstagare på lika villkor i en 
anställningsprocess vilket innebär att avtalsfriheten eventuellt inte kan tillämpas fullt ut i detta
avseende. Situationen gör att den arbetssökande ofta tillmötesgår arbetsgivarens krav i större 
omfattning än vad som kan krävas. Arbetsgivaren får endast i de författningsreglerade 
undantagen inhämta uppgifter direkt från belastningsregistret och tvingas i alla andra fall att 
använda den ansökandes lagliga rätt till insyn om sig själv i registret genom 9 § lag om 
belastningsregister. Detta för att utdraget endast kan lämnas ut om den registrerades samtycke 
föreligger. I och med att arbetsgivaren inom ramen för sin arbetsledningsrätt kan uppställa
vilka krav denne begär tvingas således den presumtive arbetstagaren att uppvisa ett 
registerutdrag om denne kräver det. Frivilligheten i samtycket som arbetstagaren lämnar till 
arbetsgivaren kan således diskuteras då konsekvensen av att motsätta sig behandling 
automatiskt leder till att man diskvalificerar sig från anställningen. Ett resonemang med 
utgångspunkt i ekvivalensprincipen kan också vara berättigad. 

                                                
230 Ramberg, J, Ramberg, C, 2007, s.39-40.
231 Ramberg, J, Ramberg, C, 2007, s.33-34.
232 Ramberg, J, Ramberg, C, 2007, s.38-39.
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19. Ett dubbelverkande regelverk

Arbetsrätten är ett dynamiskt rättsområde som karakteriseras av lagstiftning av både 
tvingande och dispositiv karaktär. Detta ger upphov till kollektivavtalens starka ställning på 
vår arbetsmarknad som lämnar åt parterna att på lokal och central nivå sluta avtal inom givna 
gränser. Förhoppningen är att regelsystemet skall upplevas som flexibelt och beakta de olika 
grupperingarnas intressen. Anställningsavtalet, det personliga avtalet mellan arbetsgivaren 
och arbetstagaren är självklart också av stor betydelse.233 Arbetsrättslig lagstiftning är i 
huvudsak ensidigt tvingade, vilket skall tolkas som att det endast är avtal till nackdel för 
kollektivet, eller enskilda arbetstagare som är otillåtna med grund i de lag- eller 
kollektivavtalsbestämmelser som gäller. Innebörden blir sådan att det är den part som regeln 
skyddar som har ansvaret för att väcka talan för att kunna åtnjuta sina rättigheter.234 Detta 
gestaltas av att den arbetsrättsliga regleringen svårligen låter sig fångas i enkla samband med 
allmän räckvidd. Ofta rör det sig i stället om komplicerade och mycket specifika avtal som 
intervenerar med varandra och med lagstiftningen. Ett konstaterande är att områden som 
utifrån statens perspektiv är skyddsvärda eller områden där en viss effekt och målsättning 
skall uppnås ofta utgörs av lagregler som är av tvingande karaktär, så är även fallet inom 
arbetsrätten. 

19.1 Anledning till särregleringen

Som tidigare framgått regleras ett flertal områden i författningar som styrker en prövning mot 
belastningsregistret innan ett anställningsavtal kan erbjudas.235 I förekommande fall har dessa 
lagregler ett speciellt ändamål som väger tyngre än de ursprungliga syften som fastställdes i 
förhållande till lag om belastningsregister. Att med utgångspunkt i redan befintlig lagstiftning 
addera binära användningsområden är exempel på hur särreglering kan uppstå. I princip kan 
aldrig en lagstiftning täcka alla avsedda områden och den kan heller inte antas vara statisk 
över tid. Förändringar är alltså en del av den levande rätten som måste accepteras. 
Lagstiftaren har ofta en önskan att täppa till luckor som uppstår som en konsekvens av 
ramlagstiftningens oförmåga att hantera verklighetens komplexitet eller helt enkelt för att 
redan existerande lag kan utnyttjas även på andra områden. Enligt dataskyddsdirektivet nämns 
i ingresspunkt 53 att inskränkningar mot enskild som en följd av bland annat användande av 
ny teknik kan vara föremål för utökad lagstiftning. Dock måste gränserna för vad direktivet 
medger respekteras av samtliga medlemsländer.236 I fallet med det sekundära användandet av 
belastningsregistret som en informationskälla för lämplighetsprövning inför en anställning 
framgår det att om åtgärderna legitimeras genom lagstiftning har de stöd i direktivet.

19.2 Ändamålsglidningen

Grunden till den ökade spridningen av belastningsregistrets utdrag antas bero på den ökade 
användningen av lagstiftningen som legitimerar utdragen. I takt med att särregleringen mot 
registrets ursprungliga syften inom allt fler områden lagligt regleras har också den sekundära 
användningen ökat.237 Detta förfarande styrker att arbetsgivaren i sin allt mer omfattande 
rekryteringsprocess även vill försäkra sig om en presumtiv arbetstagares laglydnad.

                                                
233 Källström, K, Malmberg, J, 2009, s.162.
234 Källström, K, Malmberg, J, 2009, s.163.
235 Se 15 till 15.7.
236 Direktiv 95/46/EG.
237 Prop.1999/2000:123 s.23-24.
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Konstruktionen av registerutdraget blir i sammanhanget att likställa med att en arbetssökande 
som kan uppvisa ett strafflöshetsintyg för arbetsgivaren kan tillgodoräkna sig denna uppgift 
som en merit. Huruvida ett utdrag ur ett myndighetsregister skall kunna erhålla en sådan 
legitimitet, speciellt när syftet för användandet av informationen från belastningsregistret 
generellt sett är mycket starkt begränsat leder till viss oro. Att en arbetsgivare i största 
allmänhet kan få tillgång till informationen har sin grund i antagandet att den enskilde skall ha 
fullständig insynsrätt då sekretess inte kan föreligga mot den registrerade individen.238 Att 
arbetsgivaren med stöd av denna princip och med inflytande över rekryteringsprocessen och 
sin fria antagningsrätt kan avkräva arbetstagare ett utdrag som likställs med ett 
strafflöshetsintyg står däremot i direkt strid med registrets ändamål och övriga
ställningstaganden för skyddet av den personliga integriteten. 

20. Legalitetsprincipen

För att kunna fastställa om en handling i vårt rättsamhälle är att betrakta som förbjuden måste 
de tre satserna, nulla poena sine lege, nulla poene sine crimine, samt nullum crimen sine 
poena legali vara uppfyllda. Översättning av de latinska termerna ger, inget straff utan lag, 
inget straff utan brott och inget brott utan kriminalisering genom lag.239 Dessa antaganden är 
grundläggande för rättssäkerheten i vårt samhälle. Dels genom att retroaktiv bestraffning med 
få undantag tillåts men också för att dömande instans tvingas hålla sig till den positiva rätten. 
Samt att kraven på att lagtext trots sin generella tillämpbarhet ändå skall vara klar och precis. 
Dessutom kan heller inte betungande lagstiftning tillåtas att användas analogt. Även om en
rättsregel generellt tar över framför allmän rättsprincip så har legalitetsprincipen under 
mycket lång tid haft en förhärskande inverkan på vårt rättsystem och tillskrivs även av den 
anledningen ett mycket högt rättsvärde.240 Legalitetsprincipen utgör också ett redskap som på 
ett trovärdigt sätt kompletterar antaganden med utgångspunkt i att ett visst agerande skall vara 
kriminaliserat genom lag vilket upprätthåller förutsägbarheten i rättstillämpningen och 
ytterligare bidrar till rättsäkerheten.241 Då en överträdelse manifesterats mot en lagregel som 
innebär att gärningen är olaglig kommer en påföljd i form av ett straff att bli den rättsliga 
konsekvensen. Straffet definieras som ett obehag eller ett lidande som avsiktligen riktas mot 
en bestämd individ därför att denna överträtt en bindande rättsregel som någon i en 
överordnad ställning därför har laglig rätt att tillrättavisa genom adekvat påföljd.242 Det finns 
däremot inom det aktuella området ett erkänt gap mellan vad som av samhället anses vara 
moraliskt vedervärdigt och vad som är faktiskt är lagreglerat. Konstruktionen blir sådan att en 
handling inte ur rättsväsendets ögon kan bestraffas så länge som brottet inte är kriminaliserat 
genom lagstiftning. Vägledning kan sökas i 1 § BrB där brott likställs med en gärning som är 
beskriven i författning och för vilken straff är föreskrivet. Att hårdra innebörden i paragrafen 
visar att alla handlingar är lagliga så länge som dessa inte är förbjudna genom lagstiftning och 
så länge som man kan hantera det tryck som vanligen uppstår då man överträder samhällets 
moraliska regelverk. I förhållande till den ändamålsglidning som görs gällande mot de syften 
för vilket belastningsregistret ursprungligen skapades finns det således inga straffrättsliga 
sanktioner att tillgå. Att arbetsgivaren som en direkt följd av arbetsgivarprerogativet utövar 
makt genom sin ställning mot en arbetssökande innan ett anställningsavtal kommit till stånd 
har stöd både i dennes fria antagningsrätt och i den allmänna avtalsfriheten som råder mellan
båda parterna. 
                                                
238 Se 14.4.
239 SOU 1988:7 s.43.
240 Nowak, K, 2003, s.37-39.
241 SOU 1988:7 s.44-45.
242 Jareborg, N, 2000, s.14.
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Att önskemål om att den presumtive arbetstagaren skall bifoga ett registerutdrag till sina 
ansökningshandlingar står heller inte i strid med några straffrättsliga regler då 
legalitetsprincipen görs gällande i sin helhet. Kritik kan endast riktas mot förfarandet på ett 
moraliskt plan då det kan ifrågasättas om detta ingrepp i den enskilda individens privatliv 
verkligen är försvarbart och om det inte kan finnas andra sätt som mindre ingripande riskerar 
att kränka dennes personliga integritet som diskuterats i anfört källmaterial.243 Övervägandet 
är inte enkelt och då det inte föreligger några hinder för förfarandet kan det utan vidare ses 
som att arbetsgivaren kan företa sig denna frihet med stöd av arbetstagarens vilja att påvisa 
sin laglydnad genom att uppvisa ett registerbevis som styrker denna uppfattning för att 
framstå som en än lämpligare kandidat till anställningen. 

Ur den belastades synvinkel ser däremot rättsläget helt annorlunda ut. I anställningsprocessen 
åberopas en handling som uteslutande var ägnad åt de brottsförebyggande myndigheternas 
verksamhet vars innehåll inte skulle spridas till tredje part enligt de grundläggande ändamålen 
för belastningsregistret. Dessutom, underordnad arbetsgivarens rätt att ställa vilka krav denne 
önskar på en ansökande enligt de ramar som arbetsgivarprerogativet fastslår tvingas den 
belastade till ett avtalsförhållande där denna på egen begäran för annans räkning skall 
överlämna ett kuvert med mycket känsligt innehåll för att kunna kvalificera sig för en 
anställning. I nuläget omfattas inte den arbetssökande av någon skyddande lagstiftning inom 
det området utan enbart valfriheten att inte visa upp utdraget. Den belastade har visserligen all 
möjlighet att motsäga sig detta men det innebär med största sannolikhet att denne per 
automatik avsäger sig möjligheten att erhålla anställningen. Det finns heller inga rättsliga 
medel att tillämpa för den som söker arbete och vägrar visa upp ett registerutdrag och därför 
nekas anställning. Ur en rättsäkerhetssynpunkt är detta missförhållande inte speciellt 
tilltalande. Det skadar tilltron för myndigheternas ansvar att inom givna ramar tillhandahålla 
det skydd som med rätt kan krävas för att skydda medborgarna från godtyckliga intrång från 
tredje part i deras personliga sfär och mot deras personliga integritet. Dessutom innebär en 
avbruten anställningsprocess som en följd av att ett registerutdrag inte innehåller önskad 
information att den belastade drabbas av en påföljd vår rättsordning inte accepterar. Att först 
dömas för brott och efter avtjänat straff nekas anställning utan stöd i författning är att 
jämställa med att den belastade blir dubbelbestraffad retroaktivt för en gärning som 
rättsväsendet redan verkställt adekvat åtgärd för. Ett förfarande som i allra högsta grad inte 
överrensstämmer med vår rättsordnings grundläggande ställningstaganden.244

Situationen är med andra ord komplicerad då samtycket till behandlingen inte ingås på jämna
premisser utan i ett avtalsförhållande som präglas av en dominerande part, arbetsgivaren. Att 
hävda att den belastade inte behöver undlåta sig den integritetskränkande behandlingen och 
att denne har ett fritt val är likställt med antagandet att den belastade inte heller skall ha en 
rättighet att agera i samhället på samma premisser som de om ej är att anse som belastade och 
dömda för begångna brott. På arbetsmarknaden betyder detta i siffror att om samtliga 
arbetsgivare skulle tillämpa ett krav på att ett strafflöshetsintyg skulle uppvisas kan mellan 
800.000 och 1.000.000 svenskar vara förhindrade från de möjligheter som en stadigvarande 
inkomst skulle innebära både för dem själva och för staten.245 Situationen är idag dock inte 
fullt så allvarlig men utvecklingen och samhällskonsekvenserna av att vi bygger en 
arbetsmarknad som utesluter större och större delar av befolkningen är oroande. 
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21. Analys

Ett nyttjande av registerutdrag från belastningsregistret inför en anställning är, som visats, 
omgärdat av problem. Det framgår med tydlighet att det förfarande som användandet av 
belastningsregistret kommit att innebära på arbetsmarknaden där registerutdraget i princip 
likställs med ett strafflöshetsintyg aktualiserar avvägningar som inte är självklara vid en första 
anblick. Det är uppenbart att den övergripande problematiken inte rör konflikten som uppstår 
då intrånget kan kränka den enskilda individens personliga integritet i det fall intrånget är 
rättsligt berättigat. Visst måste ett utdrag som behandlar brottsuppgifter ses som mycket 
känsliga uppgifter utifrån den registrerades synvinkel men detta innebär i sig att uppgifterna 
kan vara föremål för en granskning i ett senare skede vid till exempel en anställningssituation. 
Intrånget mot den enskildes personliga integritet har stöd i Europakonventionens 8 artikel där 
det i andra stycket medges att intrång legitimeras utan hinder av 8 artikelns första stycke för 
att säkerställa en rad skyddsvärda aspekter. Ett eventuellt intrång mot en individs personliga 
integritet har även stöd i dataskyddsdirektivet, Unionsfördraget samt rättighetsstadgan som är 
en del av Lissabonfördraget vars rättigheter i och med ratificeringen i Sverige tillskrivs direkt 
tillämplighet. Den gemensamma nämnaren i samtliga dessa fall är att ingreppet måste vara 
reglerat genom lagstiftning vilket är ett absolut krav. PuL som mer eller mindre är en direkt 
implementering av dataskyddsdirektivet reglerar således behandlingen som rör alla former av 
personuppgifter där det särskilt framkommer i 21 § PuL att behandling av brottsuppgifter 
endast skall ges till en exklusiv krets av myndigheter. Dessutom skall en ändamålsprövning 
genomföras innan uppgifter från belastningsregistret åberopas då det är nödvändigt att annan 
framkomlig lösning skall väljas om sådan finns. I alla övriga fall skall behandlingen av 
uppgifter från belastningsregistret vara så begränsad som möjligt. Detta framgår än tydligare
när avgränsningen mot spridande av registeruppgifter från belastningsregistret genom 
förarbetena till lag om belastningsregister ägnas uppmärksamhet. För att nå uppgifterna i 
belastningsregistret är huvudregeln att det är särskilt utvalda myndigheter som uteslutande 
skall ha tillgång till uppgifterna med stöd i lagstiftningen. Detta innebär dessutom att den
informationsmängden som delges tredje part kan begränsas på teknisk väg. Dessa två rekvisit 
är i sammanhanget betydelsefulla då de vidtagna åtgärderna hindrar att brottsuppgifter som i 
ett enskilt fall inte är av betydelse aldrig heller kommer tredje part till handa samtidigt som 
tillvägagångssättet grundar sig på ett lagenligt förfarande. Intresseavvägningen är i dessa fall 
godtagbar och då de motstående behoven anses stå i proportion till varandra. Dessutom 
omfattas tredje part av tystnadsplikt och kan alltså dömas till ansvar för en eventuell 
överträdelse av sina befogenheter. 

En huvudregel har alltid undantag, så även i detta fall. Undantaget utgörs av det speciella 
antagande som gör gällande att sekretess inte kan föreligga mot den registrerade själv då det 
strider mot vårt samhälles rättsliga strukturer. Konsekvensen är att den registrerade med stöd i 
lag om belastningsregister kan begära ut ett registerutdrag om sig själv. I detta sammanhang 
är ett av de två ovanstående rekvisiten uppfyllda – det vill säga – förfarandet har stöd i 
författning då den enskilde alltid har rätt att ta del av samtliga uppgifter om sig själv men en 
proportionalitetsbedömning kan aldrig bli aktuell. Ett enskilt utdrag innehåller alltså alla 
lagöverträdelser som den enskilde gjort sig skyldig till under förutsättning att inte 
preskriptionstiden löpt ut. I förlängningen innebär detta att den information som en 
arbetsgivare får ta del av när en presumtiv arbetstagare lämplighetsprövas mot 
belastningsregistret med stöd i ovanstående förfarande ofta omfattar långt fler uppgifter än de 
som våra myndigheter med författningsreglerad befogenhet till insyn i registret någonsin ser. 
Det är i detta förfarande som en stor del av problemet finns. 
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Av det ovanstående kan det konstateras att det genom lagstiftning får utföras inskränkningar 
mot den enskilda individens personliga integritet. Detta såtillvida åtgärderna står i proportion 
till de syften som skall skyddas under förutsättning att dessa åtgärder regleras genom 
lagstiftning. Det innebär även att problematiken kring intrånget i den enskildes personliga 
integritet lämnas oberört i förhållande till belastningsregistret då det inte kan anses som att det 
är inskränkningen mot medborgarnas integritet som aktualiserar detta problem. Istället är det
belastningsregistrets ändamålsglidning som ur ett rättssäkerhetsperspektiv utgör det verkliga 
hindret. Antagandet styrker sig i första hand på de facto att inskränkande lagstiftning faktiskt
tillåts i en ganska omfattande skala och att det därav kan fastställas att medborgarnas 
personliga integritet faktiskt är att betrakta som ett sekundärt skyddsvärt område många 
gånger. 

Det kan alltså konstateras att det egentliga problemet är ett resultat av lagens dualistiska 
konstruktion som gör att den enskilde medges full insynsrätt gällande sig själv genom 
lagstiftningen mot belastningsregistret. Lagens skyddskonstruktion fokuserar på fullständig
restriktivitet för delgivning av uppgifter från registret. Samtidigt medger lagstiftningen en 
fullständig öppenhet mot den enskilde. I denna ambivalens finns hela den problematik som 
ligger till grund för belastningsregistrets ändamålsglidning. Detta förfarande står även i strid 
med finalitetsprincipen då ändamålet för belastningsregistret initialt aldrig var att generera 
uppgifter till en arbetsgivare som denne sedermera kunde använda som en del i en 
lämplighetsprövning inför en anställning. Användandet av belastningsregistret i dessa 
hänseenden har dock kommit att utökas genom särreglering men dessa åtgärder är vidtagna 
efter utredningsarbete och implementerade genom lagstiftning. Att arbetsgivaren kräver en 
presumtiv arbetstagare på ett registerintyg med stöd av 9 § lag om belastningsregister är 
visserligen möjligt genom lagstiftningens konstruktion men knappast godtagbart mot 
belastningsregistrets grundläggande syften. Insynsrätten gäller inte för den enskilde med 
anledning av att denne skulle kunna förse en arbetsgivare med mycket personlig information 
inför en anställning. Varningar har sedan länge framförts i förarbeten till flertalet register som 
behandlar känsligare registeruppgifter varpå det ansetts betydelsefullt att noggrant följa 
utvecklingen för att förhindra en ändamålsglidning. Nu år 2010 kan problemet inte längre 
ignoreras. Att belastningsregistret är utsatt för ett omfattande missbruk jämfört med dess 
ursprungliga rättsliga konstruktion och avgränsning är iögonfallande och bör således åtgärdas 
för att inte skada tilltron för myndigheternas arbete att garantera medborgarna en adekvat
rättslig skyddsnivå. 

I utredningen Integritetsskydd i arbetslivet lämnas ett förslag till en reglering som uttryckligen
förbjuder en arbetsgivare att begära ett registerutdrag från belastningsregistret utan att detta 
har stöd i lag. Överträdelser sanktioneras med skadestånd för den kränkning som den 
arbetssökande tvingas utstå om lagförslaget antas. Detta innebär att ändamålsglidningen skall 
och förväntas upphöra då endast de områden av arbetsmarknaden som omfattas av en 
lämplighetsprövning mot belastningsregistret med stöd i lagstiftning kommer tillåtas.
Användandet av belastningsregistret blir således kriminaliserat genom lagstiftning. RPS 
framhåller dock i sitt yttrande att det är oklart om denna skadeståndssanktion kommer att 
nyttjas i någon nämnvärd omfattning av den presumtive arbetstagaren då det kan misstänkas 
att rättsprocessen inte motsvarar de ersättningsnivåer som skadeståndet troligtvis kommer att 
handla om.246

                                                
246 Remissyttrande RPS s.2.
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Problematiken kan istället gestaltas ur arbetsgivarens perspektiv då andra områden genast blir 
mer betydelsefulla. Arbetsgivaren har ett mycket omfattande ansvar, inte bara för att 
verksamheten fungerar utan även ett långtgående ansvar för dess anställda. Av denna orsak
finns det all anledning att som arbetsgivare vilja kontrollera en presumtiv arbetstagare mot så 
många informationskällor som möjligt. Detta innebär att det ansvar som åläggs arbetsgivaren 
gentemot sina medarbetare automatiskt leder till att arbetsgivaren väljer presumtiva 
arbetstagare som mot en jämförelse av arbetsgivarens skyldigheter har en lägre sannolikhet att 
orsaka extra utgifter. Dessutom, med utgångspunkt i dagens rättsläge så har arbetsgivaren 
med stöd i arbetsgivarprerogativet en oinskränkt möjlighet att faktiskt åberopa vilka 
handlingar som helst så länge som önskningarna inte står i konflikt med annan lagstiftning. 
Att arbetsgivaren avkräver ett registerintyg från belastningsregistret som i sammanhanget 
likställs med ett strafflöshetsintyg är möjligt just därför att det inte finns lagregler som 
förbjuder detta vilket innebär att det helt enkelt är upp till arbetsgivaren att avgöra om 
möjligheten skall utnyttjas eller ej. 

Svenskt Näringsliv påpekar att möjligheten för en arbetsgivare att kunna kontrollera en 
presumtiv arbetstagares laglydnad är betydelsefull. Det gäller särskilt då informationen 
hjälper arbetsgivaren att fatta ett korrekt och välgrundat anställningsbeslut. Ett generellt 
förbud enligt den konstruktion som föreslås i utredningsbetänkandet kommer, menar Svenskt 
näringsliv, avsevärt att försvåra för arbetsgivare att göra dessa överväganden.247 I dagsläget 
kan en prövning genomföras mot belastningsregistret efter arbetsgivarens önskemål om den 
presumtive arbetstagaren accepterar arbetsgivarens önskning och begär ett utdrag om sig 
själv. Ett tyst samtycke som grundar sig på arbetsgivarens överordnade ställning och den 
presumtive arbetstagarens vilja att framstå som lämplig för anställning ger denna 
rättshandling legitimitet. Att den arbetssökande på egen begäran däremot frivilligt skulle 
bifoga ett utdrag från belastningsregistret till sina ansökningshandlingar framstår alltså inte 
som speciellt troligt utan förfarandet grundar sig på arbetsgivarens viljeförklaring. Trots detta 
är det logiskt att arbetsgivaren har en dominerande ställning över anställningsprocessen. Detta 
eftersom det är arbetsgivaren som i nära på alla fall är juridiskt ansvarig för de förehavanden 
som verksamheten genererar varpå det rimligen kan krävas att arbetsgivaren också förfogar 
över adekvata verktyg för att kunna garantera verksamhetens funktion. Det kan alltså antas att 
det absolut finns områden på arbetsmarknaden som skulle kunna omfattas av en prövning mot 
belastningsregistret utöver de fall där särreglering redan föreligger. Svenskt Näringslivs
påpekanden är således berättigade men deras antaganden bygger på att arbetsgivarens 
rättigheter legitimeras genom det förfarande som gestaltas av ett felaktigt användande av 9 § 
lag om belastningsregister. 

Att denna lösning försvaras bygger troligtvis på att systemet fungerar även om det inte är 
rättsligt korrekt. All lagstiftning som berör området medger att inskränkningar får förekomma 
och att tredje part får kontrollera presumtiva arbetstagares belastningsförseelser – om – dessa 
områden är reglerade genom lagstiftning. Finns ingen lagstiftning har heller ingen prövning 
av proportionalitet vidtagits från statens sida och således kommer den enskilda arbetsgivaren 
genom detta förfarande bidra till den ändamålsglidning som belastningsregistret är utsatt för 
genom att de uppgifter som redovisas är mer omfattande än vad som annars hade varit fallet.
Som det påpekats tidigare är det inte arbetsgivarens roll att vare sig behandla eller kontrollera 
människors belastningsuppgifter efter eget behag utan ett agerande som skall kringgärdas av
stora restriktioner. 

                                                
247 Remissyttrande Svenskt Näringsliv s.7-8.
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Konsekvensen av ett eventuellt införande av ett generellt förbud för behandling av 
brottsuppgifter från en arbetsgivares sida måste alltså lösas genom ytterligare särreglering för 
att förhindra ändamålsglidningen. Detta därför att arbetsgivaren skall kunna uppfylla de krav 
som verksamheten och staten ställer. Fördelen med särregleringen är uppenbar eftersom den 
mängd av uppgifter som delges arbetsgivaren kan begränsas till det som är relevant inom 
ramen för respektive verksamhet och bransch. RPS framhåller att det fortfarande är oklart hur 
den krets av arbetsgivare som är i behov av att presumtiva arbetstagare prövas mot 
belastningsregistret skall utformas och vilka uppgifter som i det enskilda branschspecifika 
fallet bör omfattas.248 En lämplig lösning skulle vara att kopiera det förfarande som använts 
inför implementeringen av den särreglering som redan föreligger. Problemet bli snarast den 
intresseavvägning och den gränsdragningsproblematik som aktualiseras då ett avgörande 
mellan vilka verksamheter som skall omfattas av särreglering och vilka som inte skall göra 
det inte är uppenbar. Det finns inga enkla svar att tillgå. Helt klart är däremot att ett generellt 
förbud mot användandet av belastningsregistret i anställningsprocessen kommer att leda till 
att fler undantag vidtas genom särreglering samtidigt som arbetsgivaren mister ytterligare lite 
mer av sin självständiga arbetsledningsrätt. Vilken konstruktion som är lämpligast – det vill 
säga – dagens oreglerade tillstånd eller framtidens förbud och komplicerade särreglering kan 
inte besvaras inom ramen för framställningen. Däremot kan det poängteras att det förfarande 
som verkställs idag inte är förenligt med de grundförutsättningar för vilka belastningsregistret
skapades. 

Om ett generellt förbud skulle införas mot användandet av uppgifter från belastningsregistret
får det till följd att arbetsgivarens möjligheter att fatta välgrundade beslut kan komma att 
påverkas i negativ riktning trots att arbetsgivarens förpliktelser inte underlättas i samma 
omfattning. Möjligheten till att felrekryteringar leder till reella skador till följd av kriminell 
verksamhet antas alltså öka eftersom tidigare kriminalitet eventuellt inte kommer att kunna 
kontrolleras inom stora områden på arbetsmarknaden. Här skall det påpekas att ytterligare en 
avvägning är berättigad. I vårt samhälle skall brottslighet aldrig uppmuntras då det inte är 
accepterat. Att bli utesluten från arbetsmarknaden då en prövning mot belastningsregistret i 
ett senare skede i livet skulle kunna ha den fördelen att i rent preventivt syfte ytterligare 
avskräcka gemene man från att begå en brottslig gärning. I förhållande till användandet av 
belastningsregister är detta övervägande inte fullt så enkelt. Då det utdömda straffet aldrig 
bestäms till att eventuellt i framtiden bli nekad en anställning till följd av att man inte kan 
uppvisa ett strafflöshetsintyg rättfärdigar en retroaktiv dubbelbestraffning för ett brott vars 
påföljd redan är avtjänad. Det är således inte så att ett förbud mot att använda 
belastningsregistrets uppgifter för att kunna fatta välgrundade anställningsbeslut i en 
anställningsprocess syftar till att skydda brottslingens förflutna utan helt enkelt för att 
upprätthålla trovärdigheten för rättssystemets förmåga. Att tvingas utstå en behandling som 
enligt huvudregel skall finnas fastställd i lagstiftning vid en lämplighetsprövning mot 
belastningsregistret som tidigare dömd och nekas anställning är oförenligt med vår 
rättsordnings grundprinciper och därför inte heller godtagbart. Detta påpekar även RPS och 
framhåller att det behövs en kraftsamling av berörda myndigheter för att komma till rätta med 
problemet.249 Dock kan det framföras viss kritik mot det argumentet eftersom principen inte 
är konsekvent. En dubbelbestraffning kan redan göras gällande för de som nekas anställning 
inom de verksamheter som redan omfattas av en särreglerad lagstiftning. Principen har i dessa 
fall en underordnad ställning då dess rättsliga legitimitet i dessa fall lämnas utan bifall.  

                                                
248 Remissyttrande RPS s.2.
249 Remissyttrande RPS s.2.
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22. Slutsats

Fundamentalt är belastningsregistret och dess tidigare föregångare ett digitalt hjälpmedel för
de brottsförebyggande instanserna i Sverige och de länder som genom avtal eller lagstiftning 
skall ha tillgång till uppgifterna av samma anledning. Med utgångspunkt i den 
rättsdogmatiska och teleologiska metoden kan uppsatsens syfte uppfyllas. Den övergripande 
frågeställningen, som rör huruvida uppgifter från belastningsregistret skall kunna nyttjas som 
ett led i anställningsförfarandet besvaras med i huvudsak två motstående men tydliga 
ställningstaganden. Dels framkommer det i Europakonventionen, Dataskyddsdirektivet och i 
vår konstitutionella lagstiftning att den enskildes rätt till personlig integritet skall värnas och 
tillika garanteras adekvat skydd av staten. Samtidigt fastslår samma regler att inskränkningar 
mot dessa rättigheter kan göras gällande om de står i proportion till de åtgärder som vidtas i 
förhållande till de områden som skall skyddas. Konsekvensen har blivit att det i dagsläget 
finns två parallella användningsområden för uppgifterna som finns i belastningsregistret. 
Huvudsyftet är, som poängterats ett flertal gånger, att ge berörda myndigheter möjlighet att 
bedriva en effektiv brottsförebyggande verksamhet. Dessutom kan dessa uppgifter användas 
med syfte att förse vissa utvalda myndigheter och branscher med information från registret 
vid en lämplighetsprövning innan en anställning kan erbjudas. Det sekundära användandet 
som också är det som karakteriseras av ett missbruk sker då det inte är möjligt att 
sekretessbelägga innehållet mot den registrerade. Av denna konstruktion blir det således 
möjligt för en arbetsgivare, vilken som helst, att begära av den arbetssökande att bifoga ett 
registerutdrag till sina ansökningshandlingar. Då den presumtive arbetstagaren saknar rättsligt 
stöd för att motsätta sig behandlingen måste denne helt enkelt underkasta sig prövningen eller 
avstå från anställningen. Detta perspektiv illustrerar att rättsäkerheten påverkas i en negativ 
riktning för hur registret initialt skulle användas. Ändamålet för användningen av registret har 
expanderat, naturligtvis finns det områden som är i behov av en lämplighetsprövning mot 
registret men dessa skall i så fall vara reglerade genom lagstiftning, beslutet skall inte 
överlåtas på enskilda arbetsgivare på det vis som idag sker. 

Utformningen av den lagstiftning som garanterar individens personliga integritet är som visats 
omfattande men inte absolut. Detta leder till att det alltid kommer att finnas en risk för att 
uppgifterna kan skada enskilda individer om de hamnar i orätta händer men målet med 
lagstiftningen har hela tiden varit att minimera dessa risker. Stor vikt har lagts på att avgränsa 
vilka som skall ha tillgång till registeruppgifterna men dessa ansträngningar undermineras
genom att den enskilde kan kringgå reglerna. Detta förfarande skadar den skyddskonstruktion 
som vidtagits genom lagstiftning för att förhindra en ändamålsglidning. Ändamålsglidningen 
aktualiseras som en följd av att allt noggrannare prövningar av presumtiva arbetstagare företas 
innan ett anställningsavtal träder ikraft. Samtidigt som den särreglering som i början av 2000-
talet legitimerade en prövning mot belastningsregistret bidrog till att allt fler arbetsgivare 
började använda sig av möjligheten av registerkontroll inom ramen för sin arbetsledningsrätt. 
För att begränsa denna trend har ett lagförslag avlämnats som, vid en eventuell promulgation,
skall förbjuda en arbetsgivare att begära ett registerutdrag från en presumtiv arbetstagare om 
inte detta förfarande finns reglerat i lagstiftning. Inte heller skall en arbetssökandes samtycke 
till behandlingen kunna användas för att ge rättshandlingen legitimitet. Åtgärden visar att 
staten har för avsikt att sända en tydlig signal till arbetsmarknaden. Där det nu pågående 
förfarandet inte är accepterat och att det, när individer tvingas underkasta sig en prövning som 
inte är proportionell mot de syften för vilken det företas, skadar trovärdigheten för 
rättsäkerheten.
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23. Diskussion de lege ferenda

Mot bakgrund av att alla lagstiftningsförsök om arbetstagarens personliga integritet sedan 
utredningsarbetet startade år 1999 misslyckats är det helt omöjligt för oss att kommentera
detta betänkandes slutgiltiga betydelse. Då vår ambition endast var att utreda huruvida 
belastningsregistrets nuvarande användande kan anses försvarbart. Här kan vi nu uttala oss i 
skarpa ordalag om det förfarande som endast berör användandet av belastningsregistrets 
uppgifter i en anställningssituation. Vi vill framförallt påvisa två lösningsmodeller som med 
föredöme skulle kunna lösa det rättsliga problemet. Bakgrunden till dessa åsikter
framkommer i vår utredning då det är uppenbart att ändamålsglidningen är allt för omfattande 
för att tillåtas. Alla normgivande rättskällor som behandlar området förespråkar en restriktiv 
användning av denna typ av uppgifter. År 1989 när sekretess mot den enskilde upphävdes
lades grunden för den ändamålsglidning och det missbruk av uppgifterna som idag 
administreras på grund av lagstiftningens ambivalens.  

En av de två lösningarna har sin grund i att ett totalt och generellt förbud från arbetsgivarens 
sida att kunna åberopa den enskildes insynsrätt med hjälp av 9 § lag om belastningsregister 
införs. Skulle betänkandets föreslagna lagstiftning antas som lag är detta ändamål uppnått. 
Detta innebär även att alla de problem som aktualiseras som en direkt följd av att en 
presumtiv arbetstagare mer eller mindre tvingas lämna ifrån sig ett registerutdrag innan en 
anställning kan erbjudas måste upphöra. Skulle däremot betänkandet ogillas vill vi påpeka att
regleringen av belastningsregistrets ändamålsglidning ändå inte borde lämnas därhän. Enligt 
vår analys av rättsläget råder det inget tvivel om att lag om belastningsregister är utsatt för ett 
missbruk som skadar förtroendet för den allmänna rättsäkerheten. RPS har framhållit detta, 
senast i sitt betänkande från år 2004 men fortfarande har ingen presenterad lösning antagits. 
Detta misstänker vi beror på att missbruket faller under den allmänna termen kränkning av
den personliga integriteten där ambitionen är att skapa ett sammanhållet regelverk. Detta 
tycks däremot aldrig bli av då inblandade intressenter inte är överrens om lagstiftningens 
utformning. Den direkta konsekvensen är att problemet med belastningsregistrets
ändamålsglidning består trots att det är oförenligt med de lagstiftade ändamål som görs 
gällande för hur belastningsregistret skall nyttjas.

Som ett alternativ att lösa problemet med ändamålsglidningen som verkställs i första hand 
genom missbruket av 9 § lag om belastningsregister föreslår vi därför att ett förbud införs 
direkt i berörd paragraf. Utformningen kan ha en konstruktion som likställs med den som 
föreslås i det senaste utredningsbetänkandet där en övervaknings eller kontrollåtgärd från en 
arbetsgivare inte får utföras som huvudregel. Då ett registerutdrag från belastningsregistret
endast skall kunna avkrävas om intrånget är fastställt i lag eller genom lag meddelad 
författning. Konkret skulle hela den rättsligt problematiska situationen få en permanent
lösning samtidigt som förbudet framkommer av samma paragraf som även tillåter 
särregleringen och den enskildes insynsrätt. All information som en arbetsgivare, frånsett 
myndigheter, kan tänkas behöva som berör huruvida en lämplighetsprövning mot 
belastningsregistret skall tillåtas erhålls således av en och samma paragraf.  Detta innebär att 
9 § lag om belastningsregister blir en portalparagraf för hela det rättsliga området som 
reglerar användandet av registerutdrag från belastningsregistret för hela arbetsmarknaden och 
främjar således även den enkelhet som eftersträvas. 
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I motsats till ovanstående resonemang baseras det andra lösningsalternativet på att i stället för 
att införa ett generellt förbud för nyttjandet av belastningsregistret istället bemöta problemet i 
omvänd ordning. Det vill säga, att först och främst skapa en omfattande särreglering som ger 
de behövande branscherna det skydd som kan fordras för att de skall kunna utföra sina 
uppgifter tillfredställande och först därefter införa det generella förbudet. Fördelen med att 
skapa den särreglering som behövs innan förbudet införs är att man inte alls gör samma 
intrång på arbetsgivarens möjligheter att vidta de åtgärder som behövs för att denne skall
kunna fullfölja sina skyldigheter. Detta antagande bygger på att det vanligtvis tar tid att utreda 
och genomföra ny lagstiftning och under tiden som detta arbete fortskrider har arbetsgivaren 
inte mist några av sina kontrollmöjligheter. Förslaget kan därför ses som mer realistiskt. 
Nackdelen är att ändamålsglidningen som en följd av att 9 § lag om belastningsregister 
kommer att fortsätta missbrukas i oinskränkt omfattning till dess att en tillräcklig lagstiftning 
kan göras gällande. Då processen med att skapa en heltäckande och utifrån alla parters vilja 
godtagbar särreglering kan förväntas ta lång tid kommer detta innebära att dagens agerande 
inte kan ändras inom en snar framtid.  

De båda alternativa lösningarna vi förespråkar för användandet av belastningsregistret medför 
att arbetsgivaren till viss del mister sin möjlighet att kontrollera sina presumtiva arbetstagare. 
Om en arbetsgivare skulle fråntas möjligheten att kontrollera en eventuell arbetstagares 
lagöverträdelser i anställningsprocessen och arbetstagaren vid ett senare tillfälle orsakar den 
aktuella arbetsgivaren skador genom brottslig verksamhet är detta beklagligt. Lyckligtvis är 
det så att brottslig verksamhet mot sin egen arbetsgivare anses som ett mycket svikligt 
beteende och likställs med den grövsta formen av illojalitet som inte under några 
förutsättningar behöver tolereras. Ett avskedande enligt 18 § LAS kan i flertalet av fallen vara 
den direkta konsekvensen. Tyvärr påverkar dock hela processen med stor sannolikhet 
arbetsgivarens rykte och status vilket kan få långtgående effekter på verksamheten som 
helhet. Denna risk föreligger dock alltid även hos de arbetstagare som aldrig begått kriminella 
handlingar. En kontroll mot belastningsregistret skulle eventuellt kunna förhindra att en 
arbetsgivare anställer en arbetstagare som är olämplig men att tillämpa denna prövning i den 
omfattning som genomförs idag är inte en proportionalitetsavvägning som vi styrker mot 
bakgrund av denna framställning. Dessutom skall det tilläggas att många av arbetstagarnas 
skyldigheter faktiskt upphör där arbetsgivarens kontrollspann och ansvar slutar. Vad en 
arbetstagare gör på sin fritid, även om detta är brottsligt, har arbetsgivaren inte med att göra så 
länge som gärningarna inte riktas mot eller på något annat sätt påverkar arbetsgivaren.

Att kontrollera stora delar av alla presumtiva arbetstagare mot belastningsregistret inför en 
anställning som ett led i anställningsprocessen kan dock tolkas som positivt både för den 
ostraffade och för arbetsgivaren. Den ostraffade arbetstagaren kan i princip tillräkna sig sitt 
strafflöshetsintyg som en merit för att styrka sin lämplighet. I en tid då arbetsmarknaden i stor 
omfattning präglas av hård konkurrens och hög konjunkturkänslighet blir det dock i 
sammanhanget omöjligt för en tidigare dömd att erhålla en anställning. Det är också naivt att 
tro att en arbetsgivare skulle välja en tidigare brottsling i en situation där två presumtiva 
arbetstagare i övrigt är likvärdiga vilket aktualiserar att registerprövningen intar en mycket 
betydande ställning som utslagsfaktor i ett anställningsförfarande. Vi vill framhålla att de två 
lösningsmodellerna som presenterats löser samma problematik, nämligen belastningsregistrets 
ändamålsglidning, fast utifrån två skilda kontextuella utgångspunkter. Att förespråka den ena 
metoden framför den andra är inte vår uppgift. Däremot borde insynsrätten i 
belastningsregistret som legitimeras genom 9 § lag om belastningsregister begränsas så snart 
detta är praktiskt möjligt för att återställa trovärdigheten för registrets nyttjande enligt dess 
ursprungliga syften.  
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