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Förord 
Denna studie har genomförts av Olivia Folcker och Julia Eklöf. Vi har tillsammans planerat, 

bearbetat och författat samtliga delar i denna studie. Därigenom ansvarar vi gemensamt för 

studiens innehåll. 

 

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till samtliga informanter som ställde upp i denna 

undersökning. Tack för att ni tog er tid för att delta i vår studie, trots era hektiska scheman. 

Utan er hade denna studie inte varit möjlig att genomföra! Ett stort tack också till vår 

handledare Nikolay Zakharov, för ditt stöd och din hjälp som du bidragit med under studiens 

arbete. Tack till familj och vänner som under denna intensiva period så vänligt förstått att det 

bara funnits ett intressant ämne att tala om och som stöttat och peppat såväl tidiga mornar som 

sena kvällar.  

 

Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till varandra:  

 

“Our greatest glory is not in falling, but rising every time we fall.” 

     - Rocky Balboa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 
De senaste årtiondena har det skett en statistisk ökning av användandet av utdrag ur 

belastningsregistret för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620). Majoriteten av 

organisationerna som verkar inom branschen transport-och logistik har infört kontrollering av 

utdraget som ett standardiserat rekryteringsverktyg. Detta trots att det saknas författningsstöd 

kring användningen av det. Denna studie ämnar till att studera och problematisera utdragets 

användning. Studien syftar även till att närma sig en djupare förståelse kring hur 

organisationer resonerar och baserar deras bedömning på om en individ har blivit tidigare 

dömd. Det empiriska materialet är insamlat genom kvalitativa intervjuer med representanter 

från olika organisationer som verkar inom branschen. Resultatet visar på att trots det faktum 

att det saknas författningsstöd för användandet av utdraget, grundar samtliga informanter 

deras bedömning på ett liknande sätt. Teoretiskt pekar det på att en moralisk struktur har 

utvecklats kring denna fråga. Via studiens teoretiska ramverk tyder studiens resultat på att 

utdraget upplevs bidra till att producera tillit, reducera risker och öka organisationers säkerhet.  

 

Nyckelord: Transport och logistik, organisationer, belastningsregister, tillit, misstro, moral, 

rättssociologi.   

 
Abstract 
Over the last few decades there has been a statistical increase for the use of criminal 

background check. Organizations that operates in the business of transport and logistics have 

developed the control of criminal records before employment as a standardized recruitment 

tool. This, despite of the lack of constitutional support for the use of it. This study aims to 

study and problematizing the use of the criminal records. Furthermore, this study aims 

towards a deeper understanding of how organizations reasons and how the assessment is 

made if an individual has been previously convicted. The empirical material is gathered 

through qualitative interviews with representatives from different organizations working 

within the bransch. The results shows that despite the lack of constitutional support, all 

informants base their assessment in a similar way. Theoretically, this indicates that a moral 

structure has been developed around this issue. Through the study's theoretical framework, 

the study’s findings indicate that the criminal record is perceived to contribute to producing 

trust, reducing risks and increasing organizations security.  

 



Keywords: Transport and logistics, organizations, criminal records, trust, distrust, moral, 
sociology of law. 
 
 

Populärvetenskaplig sammanfattning  
Det har skett en statistisk ökad utveckling bland organisationer som drivs av privata 

arbetsgivare vad gäller insamlandet av information om arbetssökandes kriminella förflutna. 

Utdraget som efterfrågas är till sin grund format för att privatpersoner ska få ta del av den 

information som finns lagrad om en. Dock används utdraget framförallt till att uppvisas inför 

en potentiell anställning. En bransch som i allt större utsträckning använder sig av utdrag 

inför anställning som en standard, är branschen transport och logistik. Denna studie syftar till 

att studera och problematisera hur detta kommer sig och på så vis närma sig en djupare 

förståelse om hur representanter från organisationer som verkar inom denna bransch, 

resonerar kring frågan. Efter genomförandet av intervjuerna sammanställs dessa för att sedan 

analyseras utifrån två sociologiska teorier om tillit och misstro samt rättssociologi. Teorierna 

syftar till att ge en förståelse och förklaring av fenomenet. Teorierna beskriver att trots att det 

saknas stöd i lag, resonerar och agerar alla organisationer på ett liknande vis. Det tyder på att 

en moral har utvecklats kring frågan. Det framgår även att organisationerna upplever att 

informationen från utdraget bidrar med att skapa tillit, minska riskerna och ge ökad säkerhet. 
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1. Inledning 
Under 1970-och 80-talet ökade intresset inom organisationer att i allt större utsträckning 

förflytta den egna styrningen av produktionen till att lägga stor vikt vid hur produktionen ska 

passa kunden. Det har inneburit att organisationer har gått från att vara 

produktionsorienterade till försäljnings- och marknadsorienterade. Förändringen har skapat ett 

ökat krav på organisationers samordning, planering, styrning och kontrollering. Likväl har 

denna förändring medfört att organisationer har ett större behov av extern hjälp. Fler 

organisationer tar hjälp av utomstående organisationer, vilket brukar benämnas i andra termer 

för outsourcing. Då fler parter blir inblandade och har en relation med varandra - organisation, 

kund, transportör, lagerhållare med flera, skapas en logistiskkedja som ställer stora krav på att 

relationen mellan parterna är välfungerande (Stöth, 2011:157-159, 162-163). Detta väcker 

frågan: vem står för risken för godset/varan? I normalt fall står den part som är ägare även för 

risken. Men desto fler länkar i en kedja, desto större risk för en felande länk. Risktagandet 

fördelas mellan parterna som ställer högre krav på reglering och kontroll för att kunna 

lokalisera vart den felande länken finns i logistiskkedjan (Stöth, 2011:42-43). Därför ansvarar 

respektive part för respektive område. Ett sätt för organisationer att minimera riskerna är 

genom att styra och kontrollera vilka som arbetar och är aktiva inom verksamheten.  

 

De metoder som organisationer använder inom sina rekryteringsprocesser har blivit ett hett 

ämne att diskutera. Inom rekrytering används en rad olika rekryteringsverktyg. Det handlar 

om allt ifrån personliga intervjuer, speed-rekryteringsträffar, intelligenstester till case-baserad 

rekrytering. Många av dessa processer har blivit flitigt forskade på för att kunna bidra med 

tillförlitlighet åt rekryteringsprocessen (se exempelvis Berry et. al., 2007). Utöver dessa tester 

väljer många organisationer att genomföra diverse bakgrundskontroller för att säkerhetsställa 

att rätt person tillsätter tjänsten. En av dessa kontroller som idag flitigt används som ett 

standardiserat rekryteringsverktyg är utdrag ur belastningsregister för enskild individ enligt 9 

§ stycke 1 (1998:620). År 2014 publicerade Statens Offentliga Utredningar en undersökning 

om hur detta utdrag används i det svenska arbetslivet. Undersökningen påvisar att det har 

skett en ökning inom privat sektor gällande arbetsgivares förfrågan om att arbetssökande ska 

uppvisa utdraget inför anställning (SOU, 2014:48). Utvecklingen går även att styrka med 

insamlad statistik från polismyndigheten. År 2003 levererade polismyndigheten 40 686 

utdrag. År 2016 levererades 302 475!utdrag (Bilaga 1, Polismyndigheten, 2018). Inom 

branschen transport och logistik använder majoriteten av organisationerna sig av denna typ av 
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kontroll, som en del i rekryteringsprocessen (SOU, 2014:48). Utdraget som efterfrågas är 

dock till sin grund utformat för den enskilde individen och inte till att uppvisas inför 

anställning. Lagen (1998:620) trädde i kraft för att staten ansåg att den enskilde individen 

skulle har rätt att ta del av den information som lagras om en (1998:204). På så vis har det 

uppstått en diskrepans mellan hur lagen är utformad och dess tillämpning. 

 

Uppgifterna i belastningsregistret blir av känslig karaktär då det kan leda till negativa 

konsekvenser för personer som tidigare blivit dömda ifall informationen blir tillgänglig för 

allmänheten. Före detta dömdas utmaningar och möjligheter till att återgå till ett laglydigt liv 

är ett väl utforskat område (se exempelvis Klockmo, 2015). En grundläggande beståndsdel till 

att leva ett laglydigt liv är att etablera sig på arbetsmarknaden. Samtidigt är det av intresse 

från arbetsgivarnas part att skydda verksamheten och minimera risken för en felande länk. Det 

kan tolkas som att det uppstått en gråzon mellan organisationerna, användningen av utdrag ur 

belastningsregistret och personer som tidigare blivit dömda. En gråzon som det idag finns 

nästintill ingen forskning kring i Sverige. Utifrån detta har denna studie därför av intresse att 

studera denna gråzon. Det finns inget författningsstöd kring användningen av utdraget ur 

belastningsregistret. Av den anledningen saknas tydliga riktlinjer för arbetsgivare att förhålla 

sig till. Det vore därför sociologiskt intressant att studera hur arbetsgivare resonerar kring 

denna fråga och vad det är som ligger till grund för att de använder sig av utdraget som en del 

i deras rekryteringsprocess.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

2. Syfte och frågeställning  
Mot bakgrund till den ökade utvecklingen av användandet av utdrag ur belastningsregistret 

för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) som ett krav inför anställning samt 

det faktum att det saknas författningsstöd om användningen av utdraget, är det av sociologiskt 

intresse för denna studie att problematisera och studera detta fenomen. Denna studie syftar 

därför till att få en djupare förståelse för hur det kommer sig att arbetsgivare inom branschen 

transport och logistik i allt större utsträckning kräver utdrag ur belastningsregistret vid 

anställning. Studien kommer att belysa fenomenet utifrån representanter från organisationer 

som verkar inom branschen transport och logistik. För att kunna besvara studiens syfte 

kommer följande frågeställningar att behandlas: 

  

•# Varför ställs detta formella krav som ett kriterium vid rekryteringsprocessen? 

•# Hur görs bedömningen av en kandidat som har en eller flera tidigare domar? 
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3. Bakgrund  
I följande kapitel presenteras inledningsvis den historiska utvecklingen kring 

belastningsregistret. Till följd redovisas sedan personuppgiftslagen (1998:204) och lagen om 

belastningsregister (1998:620) för att skapa en förståelse för vilka lagar det är som reglerar 

hur belastningsregistret får användas idag.  

 

3.1. Belastningsregistrets historia 

Enligt 1864 års strafflag fick de som begick vissa typer av brott en påföljd i form av förlust av 

medborgerligt förtroende. Påföljden hamnade i personens prästbetyg, som var en typ av 

legitimation, vilket ledde till problematik när hen försökte återanpassa sig till ett normalt 

socialt liv. Lagen avskaffades dock under 1930-talet då den hade lett till att det blev allt för 

svårt för tidigare dömda personer att återanpassa sig till ett normalt socialt och laglydigt liv 

(Almkvist 2015).  

 

Under 2000-talet tillkom lagar som krävde att personer som sökte vissa typer av jobb lämnade 

ut utdrag ur belastningsregistret. Detta för att skydda särskilt utsatta såsom barn, äldre och 

sjuka (skollagen 2010:800, lagen om registerkontroll 2007:171, 2010:479, 2013:852). Dessa 

utdrag faller dock under lag och måste uppvisas inför en tjänst inom dessa ovan nämnda 

områden, till skillnad från utdraget baserat på belastningsregistret för enskild person enligt 9 § 

1 stycket lagen (1998:620) som inte gör det. Idag är utdrag ur belastningsregistret ett utdrag 

många arbetsgivare kräver att sina arbetssökande uppvisar, även om det inte finns något 

lagkrav på detta. Före år 1989 fick enskilda bara undantagsvis ta del av uppgifter om sig 

själva, i det dåvarande kriminal- och polisregister. Anledningen till detta var främst för att det 

fanns farhågor om att den enskildes rätt till sitt kriminal- och polisregister skulle komma att 

utnyttjas av bland annat arbetsgivare (SOU 2014:48). 

 

3.2. Personuppgiftslag (1998:204) och lag (1998:620) om belastningsregister 

Personuppgiftslag (1998:204) trädde i kraft den 24 oktober 1998, då den dåvarande datalagen 

(1973:289) skulle upphöra att gälla. Syftet med personuppgiftslagen (1998:204) är att skydda 

människor från att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. 

Lagen innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas och bygger till stor del på 

samtycke och information till de som är registrerade men även regler om rättelse av felaktiga 

uppgifter. Vid avvikande bestämmelser i annan lag eller förordning från denna lag, appliceras 
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dock lagarnas normhierarki och de avvikande bestämmelserna gäller då (Warnling-Nerep 

2015:65).  

 

Lag (1998:620) om belastningsregister behandlar hur polisen får föra register över lagförda 

och ge ut utdrag ur dessa. Enligt 1§ ska Polismyndigheten föra ett belastningsregister med 

hjälp av automatiserad behandling. Sedan år 1998 finns det möjlighet för den enskilde 

individen att begära ut ett utdrag ur detta register utifrån lagen (1998:620). I 

belastningsregistret finns bland annat information om den som genom dom, beslut, 

strafföreläggande, förvandlingsstraff för böter, ordningsbot, åtalsunderlåtelse ålagts påföljd 

för brott eller ålagts kontaktförbud. Dessa påföljder kan efter en tid komma att tas bort eller 

gallras i belastningsregistret. Hur lång tid uppgifterna står kvar är beroende på olika faktorer 

såsom personens ålder när brottet skedde, vilken typ av brott som begåtts och om personen 

begått upprepade brott. Vissa uppgifter står kvar i fem år, andra i tio år medan de i vissa fall 

står kvar i upp till tjugo år, då med stöd i 4 § (1998:620). Om det inkommer en ny uppgift i 

belastningsregistret innan en tidigare uppgift, beträffande samma person gallrats, ska båda 

uppgifterna stå kvar enligt 17 och 18 §§ i LBR (1998:620) så länge någon av uppgifterna ska 

stå kvar. En uppgift som vanligen skulle ha gallrats efter fem år kan komma att stå kvar längre 

om det uppkommer en ny uppgift som ska stå kvar i exempelvis tio år.  

 

Ur belastningsregistret går det att göra åtta olika typer av utdrag. Sju av dessa utdrag finns det 

bestämmelser för i lag varav fem av dessa är specifika utdrag som krävs vid anställning inom 

skola och barnomsorg, LSS, HVB-hem, försäkringsförmedlare samt vid föreningar med mera 

där personer ska arbeta med barn. De övriga två gäller för bosättning eller arbete utomlands 

eller för att begära ut ett utdrag ur belastningsregistret från ett annat EU-land där en är 

medborgare eller tidigare varit bosatt i. Sedan finns det utdrag ur belastningsregistret för 

enskild person enligt 9§ 1 stycket lagen (1998:620). Det är detta utdrag ur belastningsregistret 

för enskild person som många arbetsgivare idag kräver att arbetssökande och anställda visar 

upp, detta utan författningsstöd, till skillnad från de tidigare nämnda utdragen ur 

belastningsregistret (Polisstyrelsen, 2018).  
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3.3. Definitioner av utdraget  

Det förekommer olika benämningar på det berörda registret så som straffregister och 

brottsregister. Denna studie kommer att förhålla sig till den benämning som används inom 

Polisen, belastningsregister. När begreppet utdrag ur belastningsregistret fortsättningsvis 

nämns i studien är det utdrag belastningsregistret för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen 

(1998:620) som vi samt våra informanter refererar till.  
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4. Tidigare forskning 
Det finns rikligt med forskningsarbeten om före detta kriminellas upplevelser om deras 

möjligheter och utmaningar när det ligger i tid för dem att återgå i det fria samhället (se 

exempelvis Klockmo, 2015). Däremot finns ett reducerat utbud av sociologisk forskning om 

arbetsgivares användning av belastningsregister inför anställning i Sverige. Det är därför av 

intresse att genomföra denna studie för att kunna bidra till en ökad förståelse om företeelsen 

och fylla de kunskapsluckor som finns inom forskningsområdet.  

 

Med åtanke på den brist av den tidigare forskning som finns på ämnet kommer det i följande 

kapitel att presenteras forskning som är av relevans till att belysa ämnet utifrån olika 

perspektiv. De forskningsarbeten som presenteras ger även möjlighet för läsaren att kunna 

sätta sig in i det aktuella ämnet. Sammantaget kommer fyra stycken studier att presenteras, en 

amerikansk, en europeisk och två svenska. Den tidigare forskningen som presenteras nedan 

behandlar hur arbete påverkar återfall i brott samt lagstiftningens betydelse för att minimera 

risken att en tidigare dömd diskrimineras. Vidare presenteras hur utvecklingen av 

användandet av belastningsregister har sett ut i Sverige och Kriminalvårdens proaktiva arbete 

för att reducera återfall. 

 

4.1. Arbete reducerar återfall 

Denver et. al. (2017) ser en ökad trend från arbetsgivare att inför anställningsbeslut göra en 

bakgrundskontroll för att se om den arbetssökande har ett kriminellt förflutet. I Sverige är det 

inte olagligt för en arbetsgivare att neka en arbetssökande anställning enbart baserat på dess 

kriminella förflutna. Detta anser Denver et. al. (2017:174) försvårar möjligheten för en 

tidigare dömd att återgå till ett laglydigt liv. Denver et. al. (2017) syftar till att undersöka 

effekterna av kontroll av belastningsregister av arbetsgivare och dess utfall för de individer 

som tidigare blivit dömda. Studien syftar även till att undersöka om arbetet påverkar återfall i 

brott och gör en jämförelse mellan könen och åldersgraderna gammal och ung (Denver et. al., 

2017:178). Denver et. al. (2017) argumenterar för att arbete är en motiveringsfaktor och att 

arbetsgivare därför bör låta fler personer med tidigare domar få arbete. Arbete minskar även 

återfall och uppmuntrar motstånd för kriminella handlingar. Studien undersöker en statlig 

myndighet i New York som arbetar med icke licensierade vårdarbeten där tidigare dömda har 

fått klargörande till att få en provisorisk anställning.  
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Vidare har Denver et. al. (2017:177) tittat på om det finns internationella åtskillnader kring 

användandet av uppgifter ur belastningsregistret. En jämförelse har gjorts mellan europeiska 

länder och USA:s regleringar och lagstiftningar kring detta. I stora delar av Europa är 

användningen av uppgifter ur belastningsregister centralt reglerat i nationella lagar och 

regelverk. I USA är detta fragmenterat och regleringen kan variera beroende på stat, 

arbetsgivare och myndighet som verkar inom arbetssektor.  

 

Sammantaget påvisar studiens resultat bland annat att arbete och återfall har ett positivt 

orsakssamband. Resultaten visar en minskad sannolikhet för återfall med 2,2 procent inom ett 

år och 4,2 procent över tre år. Studiens resultat visar även att en ökad möjlighet till 

sysselsättning för frikända individer, minskar risken för framtida engagemang i olaglig 

verksamhet (Denver et. al., 2017:190-193). Avslutningsvis diskuterar och problematiserar 

Denver et. al. (2017:198) om kravet på utdrag ur belastningsregister inför anställning är det 

mest adekvata riskbedömningsverktyget för att identifiera “riskfyllda” individer. Forskarna 

argumenterar för att optimala policys kring användandet av utdraget behövs utformas utifrån 

en central lagstadga om detta.   

 

4.2. Offentlig sektor som föredöme  

Larrauri Pijoan (2014) diskuterar huruvida det finns en ökad efterfråga av utdrag ur 

belastningsregistret i samband med anställning i Europa. Vidare presenteras de rättsliga 

ramverk som reglerar kravet på utdrag ur belastningsregistret i samband med 

anställningsförfaranden. Här beskriver Larrauri Pijoan (2014) att det finns en skillnad mellan 

offentlig- och privat sektor. Inom offentlig sektor är det reglerat så att den arbetssökande 

måste uppvisa uppgifter ur belastningsregistret. Likväl förekommer kravet på ett ”rent 

belastningsregister” i större utsträckning. Detta för att minimera risken för att personen i dess 

arbetsroll ska kunna påverka säkerheten och göra skada. Att rutinmässigt göra utdrag ur 

belastningsregistret inför anställning har spridit sig och görs numera även i de flesta 

verksamheter inom privat sektor. Larrauri Pijoan (2014:59-60) problematiserar och 

argumenterar för det faktum att offentlig sektor borde stå som föredöme för privat sektor, och 

inte diskriminera eller avböja anställning på grund av sitt belastningsregister.  

 

Användningen av och regleringen kring utdrag ur belastningsregistret är inom offentlig 

verksamhet, till skillnad från verksamheter inom den privata sektorn, väl reglerad. Larrauri 
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Pijoan (2014) menar på att den potentiella uteslutningen av före detta dömda från alla typer av 

arbeten är särskilt besvärlig då vi finner oss i en tid där inte bara personer som blivit tidigare 

dömda till fängelse blir utestängda, utan även de som har fått en tidigare fällande dom. Vad 

gäller de risker som potentiellt kan medfölja en person med ett brottsligt förflutet, belyser 

Larrauri Pijoan (2014) det faktum att dessa risker inte försvinner genom att inte släppa in dem 

i deras verksamhet. Risker kan medföras med personer oavsett de uppgifter som återfinns i 

ens belastningsregister. Verksamheter har som ambition till att försöka reducera risker och 

gör detta genom att sätta upp mål för att motarbeta risker och höja säkerheten inom 

verksamheten. I princip används utdrag ur belastningsregistret i många företag som en 

uteslutande metod för att undvika detta. Larrauri Pijoan (2014:61) menar på att denna 

utbredda uteslutning behövs revideras genom att balansera arbetsgivare intresse med 

samhällets intresse för social återintegration för före detta dömda. En anledning till detta är 

för att det inte finns någon slutgiltig utvärdering som bekräftar att en person med en tidigare 

dom effektivt sänker risken för brottslig handling. Före detta dömda anses vara en 

förutsägelse för framtida brottslighet (Larrauri Pijoan, 2014:51). 

  

Då det inte går att fastställa förhållandet mellan anställning och framtida brott samt att de 

legitima övervägandena i denna fråga är tvetydiga, presenterar och redogör Larrauri Pijoan 

(2014) olika förklaringsmodeller. Ett av dessa är utifrån ett diskrimineringsperspektiv och 

grundar sig i diskrimineringslagen som verkar i landet där utdrag ur belastningsregistret inte 

faller inom detta regelverk. Larrauri Pijoan (2014:57) jämför EU:s reglering med Australien 

som är ett land som har valt att användningen av utdrag ur belastningsregistret ska falla inom 

diskrimineringslagen. Lagen ställer krav på att arbetsgivare måste identifiera väsentliga 

ståndpunkter till varför det är relevant. 

  

Sammanfattningsvis menar Larrauri Pijoan (2014) på att det bör finnas en lag som 

uttryckligen tillåter en arbetsgivare att begära ut utdrag ur belastningsregistret. Lagen har 

därmed rollen att balansera det legitima intresset att skydda individen mot diskriminering och 

risken för att alla före detta dömda helt utesluts från alla arbeten. En annan anledning till detta 

är enligt Larrauri Pijoan (2014:61-62) att privata arbetsgivare inte bör få använda en tidigare 

dom som bevis på nuvarande ”dålig karaktär”. Enligt Larrauri Pijoan (2014:60), behöver 

offentlig sektor se över de verksamheter som har absolut nolltolerans för tidigare dömda för 

att inte strida mot individers rättigheter såsom rätten till lika tillgång till arbete. Detta för att 

berörda rättigheter och lagar skall balanseras på ett adekvat sätt. Avslutningsvis menar 
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Larrauri Pijoan (2014:57) på att riskminskningen och ökad arbetsplatssäkerhet är legitima 

mål, men att det måste finnas en rimlig anpassning mellan dessa mål och de medel som 

används för att uppnå dem. 

 

4.3. Belastningsregistrets utveckling inom Sveriges gränser  

Backman (2012) studerar hur belastningsregister används av svenska arbetsgivare. Det 

övergripande syftet med studien var att granska, analysera och förklara hur regleringen och 

användandet av uppgifter ur belastningsregistret har förändrats i Sverige under 1900-talet, 

med fokus på arbetsgivarens användning av det. Detta mot bakgrund till den kraftiga 

ökningen av användandet som skedde under 2000-talet samt att Backman (2012:31) 

identifierar att det finns tvetydiga intressen kring användningen utav det. Inledningsvis ger 

Backman (2012) en historisk skildring och redovisar hur användandet av belastningsregistret 

har förändrats i Sverige sedan sent 1800-tal fram till år 2010. Till sin grund införde riksdag 

och regeringen år 1989 rätten för enskild individ att få ta del av uppgifter om ens 

belastningsregister, med andra ord kallat §9-utdraget, av rätten till insyn av sådan viktig 

princip inom dataskyddslagstiftningen. Staten argumenterar för att införandet av §9-utdraget 

var ett sätt att lindra oron som uppkom i och med datoriseringen. Likväl för att öka känslan av 

kontroll hos de registrerade och göra databaser legitima. I studiens resultat framgår det dock 

att det i praktiken har inneburit ett försämrat skydd för den enskilde. Enligt Backman 

(2012:88) beror detta på att allt fler arbetsgivare ställer krav på arbetssökande att hämta ut ett 

§9-utdrag för att bevisa sin straffrihet.   

  

Vidare nämner Backman (2012) att ökningen av utdrag ur belastningsregister innefattar två 

delar. Den första vänder sig till införandet av obligatoriska registerkontroller av personer som 

söker vissa tjänster, exempelvis inom barnomsorg. Den andra delen omfattar ökningen av §9-

utdraget, som är rätten till att ta del av uppgifter om sig själv i registret. Backman (2012) 

analyserar bland annat spänningsförhållandet mellan tvetydiga intressen: å ena sidan att hålla 

uppgifterna om den tidigare dömda hemligt för att öka möjlighet till att återgå till ett normalt 

socialt liv och minska risken för den tidigare dömda att diskrimineras. Å andra sidan att 

tillgången till uppgifterna ur belastningsregistret ska anses bidra till att kunna göra en 

tillförlitlig riskbedömning av personer. För att få en förståelse för dessa olika delar genomför 

Backman (2012:89-90) intervjuer med arbetsgivare som använder sig av §9-utdraget utan 

författningsstöd samt intervjuer med arbetsgivarorganisationer och fackförbund. Resultatet 



 11 

visar bland annat på att arbetsgivare och representanterna från arbetsgivarorganisationer och 

fackförbund använder sig av detta för att de upplever att det är relevant. Arbetsgivarna 

argumenterar för att för att göra en riskbedömning av personen och är ett sätt att bedöma den 

arbetssökande karaktär. 

 

Backman (2012) argumenterar för att det behövs en förståelse och förklaring kring 

utvecklingen utanför de formaliserade och rationella ramar om detta, med hänsyn till 

symboliska betydelser. Hon använder sig av begreppet function creep som förklaring för 

användandet av belastningsregistret i Sverige. Function creep definieras som en utvidgning av 

användningen av ett system utöver det syfte som den ursprungligen var avsedd för. Detta kan 

potentiellt leda till att det påverkar individers privatliv. Sammantaget visar resultaten på att 

normaliseringen av metoden och acceptansen för den integritetskränkning som den medför, 

har inneburit en ökad oreglerad användning av uppgifterna (Backman, 2012).  

 

4.4. Kriminalvårdens behandlingsinsatser  

Lardén (2014:3) inleder med att beskriva de nationella behandlingsinsatser som 

Kriminalvården arbetar med. Behandlingsprogrammen är utvecklade utifrån klienternas 

behov och resurser för att ge ökad kunskap och färdigheter hos klienterna. Det är krav på att 

arbetet med programmen är strukturerat och uppföljningsbart. Lardén (2014:6) berättar om att 

kriminalvårdens insatser syftar till att aktivt minska dynamiska riskfaktorer för brottsåterfall 

med höga krav på kvalitetssäkring på arbetet för detta. De behandlingsprogram som finns 

utformade i Sverige är ackrediterade av kvalitet-och säkerhetssäkring av genomförandet.  

 

Beroende på vilket typ av brott som klienten har utfört, varierar behandlingsprogram. I denna 

rapport har en utvärderande sammanställning gjorts på nio olika program. Ett av dessa 

program kunde påvisa statistiskt säkerställa minskade återfall efter behandling. Resterande 

påvisade en varierad effekt mellan 14 och 30 procent. Sammantaget visar resultaten att för 

fullföljda klienters risk för återfall i något brott ger en försiktig positiv bild (Lardén, 2014:13-

14). Generellt tycks behandlingar som bygger på kognitiv beteendeterapi vara mest effektiva 

för att förebygga återfall i brott (Lardén, 2014:16). Avslutningsvis nämns det att 

Kriminalvården har lyckats med att etablera en evidensbaserad, återfallsförebyggande 

behandlingsverksamhet. Framtida utmaningar handlar om att kontinuerligt arbeta med ökad 

kvalitet av systematiska utvärderingar för fortsatt utveckling (Lardén, 2014:17). 
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5. Teori 
I följande kapitel kommer denna studies teoretiska ramverk att presenteras. De teoretiska 

utgångspunkter som kommer att tillämpas är Apotolis Papakostas (2009) teori om tillit och 

misstro och Håkan Hydéns (2002) tolkning av rättssociologi. Dessa teorier har valts för att 

Papakostas (2009) beskriver hur tillit och misstro framstår på en strukturell nivå. Hydéns 

(2002) tolkning av rättssociologi ger en ytterligare teoretisk dimension på fenomenet. Dessa 

teorier ger två infallsvinklar som teoretiskt kan behandla studiens syfte. Teorivalen grundar 

sig i att dessa på ett lämpligt sätt kan användas vid analys av empirin och skapa en 

sociologisk förståelse som vidare härleder till att studiens frågeställningar besvaras.  

 

5.1. Tillit och misstro 

Apostolis Papakostas (2009) har utvecklat en teori om tillit och misstro. Enligt Papakostas 

(2009:11) utgör tillit ett svårfångat område av mjuka moralband som tillsammans med en tyst 

tillgång av kunskaper och normer utgör att samhällslivet fortskrider. Han menar på att det 

sociala livet inte fungerar utan tillit och är därför en viktig beståndsdel av samhällslivet. 

Papakostas (2009) menar på att tillit interagerar med begreppen socialt kapital och 

ömsesidighetsnormer och att dessa begrepp är åtråvärda struktureringsprinciper för det 

offentliga livet. Socialt kapital definierar Papakostas (2009:17, 20) som en individs 

egenskaper såväl hårda som mjuka delar. De hårda syftar till utbildning och formell kunskap 

och de mjuka syftar till en individs sociala egenskaper som delvis är kulturellt betingade. 

Ömsesidighetsnormer definieras som en individs moraliska ståndpunkter, värderingar och 

beteendemönster (Papakostas, 2009:22-23). 

 

Att ha tillit till en individ eller organisation är inte en självklarhet. Snarare är tillit något som 

produceras. Här spelar staten en viktig roll i produktionen av tillit. Staten fungerar som en 

mekanism som genererar tillit genom välfungerande välfärdsystem, informationsregister och 

regler. Papakostas (2009) anser att den västerländska värden inte bygger på tillit till varandra 

utan snarare på institutionella mekanismer som omvandlar yttringar av misstro till tillit. Den 

primära mekanismen som omvandlar misstro till tillit är skriftspråket. Papakostas (2009:176) 

menar på att det är genom textualisering som individers avsikter och motiv synliggörs, 

individers vilja objektifieras och omvandlar dem till representationer som antingen går att lita 

på eller inte. Tillit är därför nära knutet till begreppen synliggörande, objektifieringar och 

representationer. Medborgare blir observerade och omvandlas till representationer som 
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bedömer deras tillförlitlighet. Tilliten bygger delvis på kvaliteten på dessa representationer 

och gör risktagandet kalkylerbart (Papakostas, 2009:23, 26-28). Enligt Papakostas (2009:59) 

kan tillit inte botas med än mer misstro. Snarare kan tillitsproduktionen främjas med 

strukturerad skepticism. Med detta menas formella intyg såsom betyg, intyg och referenser.  

  

Tillit existerar i den mån en gräns mellan två sociala domäner upprätthålls. Tilliten är därför i 

den bemärkelsen situationsbunden. Enligt Papakostas (2009) kan både materiella och sociala 

gränser segmentera det sociala rummet och sociala relationer. Individer bygger dessa barriärer 

och skapar gränsdragningar för att hantera misstro i samhällslivet. Papakostas (2009) gör en 

metaforisk liknelse mellan tilldelad tillit med nycklar och lås. Nycklar och lås symboliserar 

materiella sociala relationer som befäster en åtskillnad mellan de individer som har tillgång 

och de som inte har det. Det är ett implicit uttryck för misstro. Likväl är identitetshandlingar 

och andra nyckelekvivalenter redogörelser för gränsdragningar och hantering av misstro. På 

så vis görs en skillnad på de individer som blir betrodda och inte. Det skapar i sin tur en 

ordning i det sociala rummet samt en distinktion mellan individer och individer (Papakostas, 

2009:54-58). 

  

5.1.2. Organisation och tillträde 

Papakostas (2009) definierar en organisation som en social relation mellan en dyad som 

upprätthålls genom att en skiljelinje skapas mellan de som tillhör en organisation och de som 

inte gör det. En grundläggande egenskap i organisationer är tillhörighet. Vem som blir 

anförtrodd tillträde vid gränsen regleras genom olika former av selektivt inträde. Individer blir 

föremål för organisatorisk observation och värdering där många sidor av individens liv 

observeras och värderas. Tillit är inte till en individ utan till den organisation som examinerar 

och utfärdar intyg med kodifierad information av observationerna. Papakostas (2009) menar 

på att individer inte blir trovärdiga genom sina förmågor eller oförmågor, utan snarare genom 

deras kodifierade representationer som olika organisationer skapar av dem. På så vis är 

organisationer en mekanism som synliggör en individ så att en okänd individ omvandlas till 

en känd individ som går att lita på. Sedermera regleras, övervakas och utvärderas vistelsen 

inom en organisation genom system och registrerad tillhörighet (Papakostas 2009, 47-50). 

  

Enligt Papakostas (2009) har den traditionella byråkratiska organisationen med tiden 

utvecklats från att självgående kontrollera och utföra arbetet till att i det nutida samhället 
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operera i nätverk. Detta har lett till att organisationer har omstrukturerats där bland annat 

delar av organisationen outsourcas. De nätverk som byggs ställer högre krav på 

mellanorganisatorisk kontroll. Den mellanorganisatoriska relationen skapar en distans där 

kontrollmöjligheterna är mer problematiska. Problemen försöks hanteras genom ingjutna 

kontroller som skapas av och opererar utifrån den organisatoriska kärnan. Organisationen 

skapar på så vis fiktiva kategoriella roller som ska fyllas av individer som har omvandlats till 

abstrakta individer som går att lita på. Detta har i sin tur medfört att individens offentliga roll i 

samhället har sammanflätats med individens privata intressen. Individen blir på så vis 

transparent där dess intressen och intentioner synliggörs för bedömning (Papakostas, 

2009:128-131).  

 

5.2. Rättssociologi  

Hydén (2002) anser att det finns fyra perspektiv inom rättssociologin. Dessa är rättssociologi 

som rättsvetenskap, emancipatorisk vetenskap, normvetenskap och moralvetenskap. 

Rättssociologin som rättsvetenskap har intresse att studera rättsanvändandet. Det som skiljer 

rättssociologin från rättsdogmatiken är att rättsdogmatiken syftar till att studera det vertikala 

och som bygger på principer och regler till beteende eller handling. Rättssociologin studerar i 

sin tur de horisontella orsaker och företeelser som inverkar på rättsatserna (Se figur nedan).   

 
 

Figur 5.1. Rättssociologins studieobjekt enligt Hydén (2002). 
 

Rättssociologin studerar hur orsaker och genres har ett kausalt samband med funktioner och 

konsekvenser samt hur tillämpningen av rättsordningen ter sig. Rättssociologin utmanar 

rättsdogmatiken genom att hävda att utomrättsliga bestämmelser och faktorer påverkar den 

rättsliga utformningen som rättsdogmatiken inte tar hänsyn till (Hydén, 2002:15-18). 

 



 15 

Vad den rättsliga regleringen i stora drag handlar om är att ange gränser för tillåtet beteende 

inom ramen för det sociala systemet och i viss mån det ekonomiska. Den ekonomiska 

aspekten berör de regler som gäller för det ekonomiska livet som bland annat syftar till 

säkerhetsrätt och skadestånd. Rätten kan ses som ett instrument där rättssociologin syftar till 

att undersöka regelstyrningen och hur den samspelar eller motverkas av andra element i 

styrningsprocessen. Den kan även ses som ett instrument som studerar den kontext styrningen 

äger rum. Den vitala frågan är hur rätten påverkas av samhällets strukturer (Hydén, 2002:24-

27). 

 

Normer är ett mångfacetterat begrepp och dess betydelse skiftar beroende på sitt 

sammanhang. Enligt Hydén (2002) är normer rättssociologins kärna. Han menar på att 

rättsregler inte skiljer sig från normer i största allmänhet, utan vissa normer har så att säga 

upphöjts till rättsregelns status och därmed fått en viss förstärkning som norm. Hydén 

(2002:30-31, 36) definierar begreppet norm som handlingsanvisningar som genereras inom 

ramen för olika handlingssystem. Dessa system är socio-kulturella, ekonomiska, politiskt-

administrativa och de naturgivna. Inom respektive system artikuleras normer i takt med olika 

aktörer som använder sig av systemet för tillgodoseende av sina intressen. Således ger synen 

på rättsregler som norm möjlighet till att förklara hur normer på makronivå påverkar 

rättsregler och hur sambandet däremellan ser ut. Enligt Hydén (2002:129-130) måste en gå 

utanför rätten och ställa sig frågan vad det är som kännetecknar regler, vilken funktion de har 

i allmänheten, varför och om vi behöver regler, för att sociologiskt kunna analysera det 

rättsliga systemet och dess mening i samhället. Normer som rättsregler måste förstås i sin 

kontext, dess dynamik och sammanhang. Samhällsformationen har ett inflytande på det 

rättsliga ramverk som byggs.  

 

Enligt Hydén (2002:38-40) hämtar moralen sin näring från olika ideologiska system såsom 

religiösa eller politiska ideologier. Detta kan i sin tur stärka de moraliskt färgade socio-

kulturella normerna. Rättssociologins roll syftar till att studera vad som är moraliskt rätt 

genom att inledningsvis studera dess bakgrund i det socio-kulturella systemets diskurser. 

Funktionen är att identifiera och artikulera de normer som följer av dessa diskurser inom olika 

delar av samhällslivet. 
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6. Metod och data 
I det nästkommande kapitlet kommer metodval, urvalsförfarande och det praktiska 

genomförandet att behandlas. Vidare beskrivs hur bearbetningen och tolkningen av det 

empiriska materialet har sett ut och avslutningsvis kommer de etiska aspekterna och de 

metodproblem som har uppstått att redovisas. 

 

6.1. Metodval  

För att kunna få en djupare förklaring och förståelse för det som studeras och på så sätt skapa 

möjligheten att besvara studiens syfte och frågeställningar, har vi valt att använda oss av ett 

kvalitativt tillvägagångssätt. Detta då syftet med studien är nå en djupare förståelse för hur 

arbetsgivare förhåller sig till användandet av utdrag ur belastningsregistret och 

kvalitativanalys metod syftar till att försöka förklara och förstå ett fenomen på ett djupare 

plan. Genom att intervjua personer som är delaktiga i en social miljö får en i efterhand 

insikter om de förhållanden som råder i denna miljö. Intervjuer är en metod för att samla 

kunskap om sociala förhållanden, individers upplevelser och känslor (Ahrne & Svensson, 

2015:34-35). Valet av analysmetod ledde också fram till valet av datainsamlingsmetod. För 

att underlätta analysarbetet valde vi att genomföra tematiskt öppna, semistrukturerade 

intervjuer och utgå från en utarbetad intervjuguide (Hjerm et. al., 2014:29-30). Intervjuguiden 

kan ses som ett frågeschema som kan ge forskaren en god grund under intervjun men som till 

skillnad från strukturerade intervjuer, inte behöver följa i samma ordning, samt att den ger 

utrymme för forskaren att ställa följdfrågor. Möjligheten att ställa följdfrågor gör att det går 

att få informanten att utveckla svar som anses vara viktiga för studiens syfte och på så sätt få 

fram ett givande material att ta med in i analysprocessen av studien (Bryman, 2011:203, 206).  

 

6.2. Avgränsning  

Det är sällan som en forskare har vare sig tid, pengar eller möjlighet att studera hela det 

empiriska fältet vilket ses som ett ideal. Därför behöver det ske någon form av urval av 

informanter till en studie, exempelvis i form av att forskaren ser till kön, ålder eller 

yrkeskategori (Aspers, 2011). Detta är något som även gjorts i denna studie. Vi har valt att 

studera organisationer som verkar inom branschen transport och logistik, som använder sig av 

det utdrag från belastningsregistret för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620). 

Problematiken uppstår när vi ska delge ytterligare avgränsning för läsaren, då kravet på 

anonymitet från våra informanter (som presenteras i följande avsnitt) gör det omöjligt för oss. 
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Om vi skulle delge storlek, arbetsort eller mer specifika verkningsområden för de 

organisationer som deltagit i studien, skulle det kunna leda till att vi röjer deras identitet. Vi 

förhåller oss därför till Vetenskapsrådet (2002) och gör bedömningen att risken för att 

informanterna och deras organisationer oavsiktligt ska gå att identifiera, om vi definierar vår 

urvalsram tydligare, är allt för stor. Vi anser inte att bristen på denna information är av 

tillräcklig magnitud för att inte genomföra denna studie, utan snarare att de krav på 

anonymitet för deltagande gjort det än mer intressant att studera. 

  

6.3. Urval  

Denna studies urval består av organisationer med varierande storlek inom branschen transport 

och logistik, som kräver att arbetstagare uppvisar utdrag ur belastningsregistret inför eventuell 

anställning. Urvalet baseras också på att forskarna hade viss förkunskap om att utdrag ur 

belastningsregistret används som en del i rekryteringen inom denna bransch. Detta kommer 

att diskuteras i avsnittet Förförståelse. 

 

När det kommer till vilket urval som görs påverkas det ofta av yttre faktorer såsom pengar 

och tid (Aspers, 2011:94). Vi ville intervjua den/någon av de som inom organisationen har 

kännedom om hur organisationen rekryterar och hur de i den processen förhåller sig till att 

ställa kravet att få se den arbetssökandes utdrag ur belastningsregistret inför eventuell 

anställning. Vi kom i kontakt med informanterna genom att inledningsvis kontakta 

organisationer som verkar i branschen via telefon där en kort beskrivning angavs om studiens 

syfte. Vid kontakten med en del av organisationerna blev vi direkt kopplade till den anställda 

som ansågs ha kunskap om detta och på så vis var lämplig för oss att prata med. Hos några 

blev vi hänvisade att maila den personen med mer information om studien. Genom 

användningen av denna metod utfördes det som kallas för bekvämlighetsurval (Trost, 

2010:140). Detta då vi hörde av oss till företag som faller inom ramen för vårt tilltänkta 

studieändamål. Att göra ett urval av organisationer anses ofta vara enklare än att göra ett urval 

av enskilda individer då organisationer ofta har förteckningar över de anställda som gör det 

enklare att i sin tur välja ut vilka individer inom organisationen en vill intervjua (Ahrne & 

Svensson, 2015:40).  

 

Totalt består urvalet av sex organisationer och sju informanter där samtliga arbetar med 

personal och rekrytering. Från en av organisationerna deltog två informanter vid 
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intervjutillfället, till skillnad från de resterande där en informant deltog vid respektive 

intervjutillfälle. Dessa kommer att framträda som två informanter då de arbetade på olika 

avdelningar och deras rekryteringsprocesser skiljde sig åt. Det är av vikt att poängtera att vi 

intresserar oss för att intervjua informanter i form av representanter för organisationerna. 

Vidare konkret presentation av informanterna är inte av vikt att nämna då den inte tillför eller 

påverkar studiens syfte.  

 

6.4. Genomförande  

6.4.1 Beskrivning av intervjuerna  

Under november och december månad 2017 genomfördes sammanlagt sju stycken tematiskt 

öppna och semistrukturerade intervjuer med sex olika organisationer inom branschen 

transport och logistik. Aspers definierar intervju som ”en samtalsrelation där forskaren 

försöker förstå den eller dem som hon samtalar med” (Aspers, 2011:139). Genom att skapa 

en trygghetskänsla så kan en god samtalsrelation skapas. Utifrån detta lät vi därför våra 

informanter själva välja tid och plats för respektive intervju för att de skulle känna sig så 

bekväma som möjligt i en situation som annars kan kännas främmande och obekväm. En 

annan viktig del för att skapa goda förutsättningar till intervjun är förberedelserna och 

designen av intervjun. För att uppnå detta utgick även alla intervjuer från, den tidigare 

nämnda, tematiskt öppna och semistrukturerade intervjuguiden (se bilaga 2) som vi arbetat 

fram i linje med studiens övergripande syfte. 

 

Två av dessa sju intervjuer skedde över telefon. De övriga fem intervjuerna tog plats på fyra 

olika platser, detta då informanterna själva fick välja plats för intervjutillfället. Samtliga av 

dessa fem informanter valde att ha intervjutillfället på respektive organisations kontor. Efter 

att informanterna hade samtyckt till att intervjuerna spelades in lästes samtyckesformuläret 

upp när inspelningen påbörjats. När informanterna hade fått samtyckesformuläret uppläst och 

accepterat påbörjades intervjun. Alla sju intervjuerna spelades in på lösenordskyddade 

hårddiskar. Längden på intervjuerna varierade mellan 20-40 minuter.  

 

6.4.2. Bearbetning och tolkning av materialet 

I denna studie har tolkningsarbetet av empirin gjorts enligt den hermeneutiska traditionen. 

Detta tillvägagångssätt går ut på att få förståelse för mening, innebörd och betydelse av ett 

fenomen (Thurén, 2013:60-61). Vid vår tolkning av empirin har den gjorts baserat på vår egna 
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förförståelse av verkligheten, vilket är i enlighet med Heidegger argumentering om att 

förförståelse är grunden för det faktiska livet. Heidegger menar på att tolkning av fenomen 

bör relateras till den förförståelse forskaren har (Heidegger [1927] 2001, se Aspers, 2011:40-

41). Inom hermeneutiken talas det om den hermeneutiska cirkeln eller den hermeneutiska 

spiralen, som innebär att förståelse sker genom en process, där delen förstås i förhållande till 

helheten och omvänt. Tillvägagångssättet ger möjlighet till en djupare förståelse av meningen 

(Aspers, 2011:40-41). Processen innebär ett växelspel mellan förförståelse och erfarenhet, 

mellan teori och praktik och mellan del och helhet. Genom detta sätt upptäcks nya nyanser 

och utvecklar förförståelse (Thurén, 2013:60-61). Syftet med valet av detta arbetssätt är att 

studien strävar efter utvecklande tolkningar och en djupare förståelse. 

 

När intervjuerna var genomförda transkriberades respektive intervju ordagrant för att få 

korrekt information, med undantag för exempelvis hummanden eller harklingar. Delar där det 

framkom känslig information såsom namn eller organisationsspecifik information 

transkriberades inte heller av etiska skäl (Asper, 2011:156). Därefter kodades och 

tematiserades det empiriska materialet som slutligen summerades (Hjerm et. al., 2014:37-41). 

Transkriberingarna skrevs ut för att göra kodningsarbetet mer hanterbart. Bearbetningsarbetet 

inleddes med en öppen kodning av materialet för att bryta ner, begreppsliggöra och 

kategorisera empirin. På så sätt utlästes de huvudteman som skulle bli viktiga för det fortsatta 

arbetet med teorin och analysen. Under kodningen växte dessa huvudteman fram: tillit och 

misstro, organisation och tillträde samt kontroll och säkerhet. Respektive tema tilldelades en 

färg och därefter genomfördes en grövre sortering där centrala koder och citat färgsorterades 

efter temana (Hjerm et. al., 2014:36-37). Kodningsarbetet skedde både induktivt och 

deduktivt, vilket innebär att både studiens teori men även det insamlade materialet i sig självt 

ledde fram till koder, teman och kategorier specifika för studiens syfte (Aspers, 2011:176-

179, 192).  

 

6.5 Förförståelse 

Förförståelse präglar vårt sätt att se verkligheten - vardagsliv, politiska ideologier som såväl 

inom vetenskapen. Människan formas på så vis och utvecklar en förförståelse som många 

gånger verkar omedvetet. Thurén (2013) menar på att förförståelsen i sig är av betydelse för 

att vi ska kunna förstå saker och ting över huvud taget. Människans förförståelse kan dock 

skiljas åt. Riktig förförståelse kan liknas med förkunskap medan felaktig förförståelse kan 
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liknas vid fördomar. Genom den hermeneutiska cirkeln eller den hermeneutiska spiralen som 

den även benämns som, revideras människans kunskaper och utvecklar fördomar till verklig 

förståelse (Thurén, 2013:58-61). Det är av den anledningen viktigt att studera förförståelse för 

att utveckla ökad kunskap och påvisa nya nyanser av fenomenet som studeras. Vi som har 

genomfört denna studie har förförståelse kring studiens ämne ur flera olika perspektiv: båda 

har jobbat eller jobbar som rekryterare, en har också, i den rekryteringsprocessen som hon 

jobbar med, använt sig av utdrag ur belastningsregistret som ett krav och således också stött 

på kandidater som har tidigare domar och den problematiken som kan uppstå kring det. Båda 

har också varit med och rekryterat kandidater när detta inte varit ett krav. En av oss har också 

tidigare arbetat med före detta kriminella samt familjemedlemmar som idag arbetar aktivt 

med detta. Mot bakgrund till det som nämnts ovan, valdes detta uppsatsämne. Trots den 

förförståelse vi har inom området strävar vi efter att ha ett kritiskt och objektivt 

förhållningssätt mot uppsatsen innehåll och ämne. Detta för att undvika att vår förförståelse 

ska påverka studiens resultat.   

 

6.6. Etik  

Det är ytterst viktigt att förhålla sig till etiken under hela forskningsprocessen. Forskaren 

ansvarar för att informanterna inte kränks eller kommer till skada och måste därmed 

kontinuerligt göra etiska överväganden (Kvale & Brinkmann, 2014:98). För att uppnå en god 

forskningssed har denna studie utgått från de etiska riktlinjer som vetenskapsrådet (2002) 

framfört. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:6). Informationskravet innebär att forskaren ska 

informera de berörda personer om undersökningens syfte och vilka moment som ingår i 

undersökningen. Likväl skall det förmedlas att informanternas deltagande är frivilligt och har 

rätt att hoppa av när som helst under studiens arbete, om de önskar. Samtyckeskravet avser 

deltagarnas rätt att själva bestämma över deras medverkan i undersökningen 

(Vetenskapsrådet, 2002:7-9). Konfidentialitetskravet omfattar att deltagarnas uppgifter 

behandlas med största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter ska förvaras så att obehöriga 

inte kan komma åt dem. Nyttjandekravet syftar till att det insamlade materialet och de 

uppgifter som framgår i undersökning, endast används för forskningsändamålet 

(Vetenskapsrådet, 2002:12-13). För att uppnå informations-och samtyckeskravet har 

informanterna fått ta del av ett samtyckesformulär innan intervjuerna. Som nämnt i tidigare 

avsnitt fick informanterna samtyckesformuläret uppläst för sig istället för att de fick skriva 
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under det. Anledningen till det var för att vi inte kunde säkerhetsställa informanternas 

anonymitet, på grund av att vi inte hade någon säker plats att tillgå för att förvara dessa 

påskrivna samtyckesformulär på. Anledningen till att vi valde att läsa upp 

samtyckesformuläret var dels för att uppfylla samtyckeskravet men även informationskravet 

då samtyckesformuläret även innehöll information om studien och dess syfte (Bryman, 

2015:135-136).  

 

I formuläret uppges det också att informanterna kommer att avidentifieras. Att informanterna 

och organisationerna blir avidentifierade i denna studien har också varit ett ultimatum för att 

de överhuvudtaget skulle ställa upp på att medverka. Vidare kommer därför informanterna att 

framföras som I1-I7 i den slutgiltiga presentationen av studien. I står för informant och 

siffrorna står för respektive informant. Det insamlade materialet förvaras på två 

lösenordskyddade hårddiskar som endast forskarna har tillgång till. Intervjuerna spelades in 

med godkännande från informanterna. Ljudfilerna raderades efter att transkriberingarna var 

genomförda. Genom att behandla materialet på detta sätt uppnås konfidentialitetskravet. 

Nyttjandekravet behandlas på så sätt att materialet endast kommer att användas till denna 

studies forskningsändamål och att det insamlade materialet kommer att raderas när studien är 

klarställd och publicerad. 

 

6.7. Kritisk reflektion  

När arbetet påbörjades med denna studien var vi fullt medvetna om att vi skulle stöta på 

moment som skulle leda till att studien skulle ta andra vägar än vi först tänkt. Vi har i 

avsnittet Förförståelse problematiserat den förförståelse som vi hade innan arbetet med denna 

studie började. En vital del i forskning är huruvida den uppnår validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Validitet syftar till att uppnå äkthet i arbetet och att det som studeras 

återspeglas på ett sanningsenligt sätt och att forskaren ställer sig självkritisk till sitt arbete för 

att undvika en snedvriden bild av verkligheten (Kvale & Brinkman, 2009:264, 268). För den 

kvalitativa forskningen är det främst äktheten som eftersträvas före den absoluta sanningen 

(Neuman, 2011:214). Utifrån detta har vi under hela forskningsprocessen försökt förhålla oss 

kritiskt till vår egna förförståelse och våra fördomar (se tidigare avsnitt Förförståelse) för att 

studien ska kunna uppnå validitet och undersöka det som avses undersökas. Det är dock vår 

förförståelse som gjort att denna studie överhuvudtaget blev möjlig. Det finns, som tidigare 

nämnt, statistik på att användandet av utdrag ur belastningsregistret har ökat de senaste 
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årtiondena. En ökning som har kopplats till att arbetsgivare i allt större utsträckning använder 

sig av det som ett krav inför anställning. Vilka dessa arbetsgivare är finns det dock inget 

register över eller information kring att tillgå, utan det var genom vår förförståelse som vi 

kunde rikta in oss på branschen transport och logistik och därigenom hitta de organisationer 

som använder sig av utdraget. Förförståelsen gav oss dock inget tillträde till fältet utan vi 

hörde av oss till organisationer som verkar inom denna bransch för att få tag på informanter.  

 

Reliabilitet innebär att studien är utförd och presenterad på ett sådant sätt att om den skulle 

upprepas så skulle samma resultat att uppnås. Detta är ett kriterium som är svårt att uppnå 

inom kvalitativa forskning då det som syftas att studeras inte är statiskt och förhåller sig till 

faktorer såsom samhälls- och personutveckling (Bryman, 2002:257). För att ändå komma så 

nära som möjligt vad som anses vara reliabilitet har vi försökt uppvisa transparens genom 

hela vårt arbete genom att tydligt redogöra för vår forskningsprocess (Denscombe, 2009). En 

transparens som delvis blivit problematisk och därmed svår för denna studie att uppnå. I 

avsnittet Urval har vi beskrivit hur vi kom i kontakt med de organisationer som slutligen blev 

våra informanter. Utöver de sju informanter som deltog i studien, hörde vi av oss på samma 

sätt till ytterligare 18 organisationer. Tio av dessa avböjde medverkan och åtta återkom aldrig 

med svar på om de ville medverka. Sammanlagt hörde vi av oss till 24 organisationer. Av de 

organisationer som avböjde medverkan fanns det olika anledningar så som 

organisationsförändringar, tidsbrist eller att de inte ansåg att de kunde bidra med något till 

studien. Något som vi upplevde hos flertalet av dessa organisationer var dock hur tonläget 

skiftade efter att vi presenterat studiens syfte. Några av de organisationer som avböjde 

medverkan belyste direkt att ämnet var känsligt. De angav dock inte ämnet känslighet som en 

anledning till att de avstod medverka. Likväl konstaterade de informanter som medverkade i 

studien att detta upplevs som ett känsligt ämne. Av den anledningen ställdes det högra krav på 

anonymitet och att deras medverkan inte på något vis skulle kunna spåras till dem, något som 

vi problematiserat i avsnittet Avgränsningar. Utifrån att informanterna belyser ämnet som 

känsligt och den problematik vi stött på kring att få tag på informanter, anser vi att den kritik 

som går att ge presentationen av studiens urval inte blir av tillräckligt stor vikt att den gör 

studien irrelevant, snarare att den blir än mer relevant då den information vi fått till oss är av 

unikt slag.  

 

Generaliserbarhet innebär huruvida det som uppkommer i studien går att generalisera på en 

större population (Bryman, 2002). Syftet med studien har inte varit att resultatet ska gå att 
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generalisera på alla branscher och ge en absolut förklaring till varför utdraget ur 

belastningsregistret används, utan bidra med en förståelse kring detta relativt outforskade 

ämne. Därför anser vi ändå att de sju informanter som deltagit i studien bidragit med 

tillräckligt med empiriskt material för att uppnå mättnad och kunna besvara denna studiens 

syfte.  
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7. Resultat och Analys 
I följande kapitel kommer resultatet av den insamlade empirin att redogöras samt analyseras 

utifrån studiens teoretiska ramverk som tidigare har presenterats: Papakostas (2009) teori om  

tillit och misstro samt Hydéns (2002) tolkning av rättssociologi. Redogörelsen av det 

empiriska materialet har delats in i tre olika teman: Tillit och misstro, organisation och 

kontroll samt säkerhet och tillträde.   

 

7.1. Tillit och Misstro 

Samtliga informanter berättar övergripande om hur deras rekryteringsprocess ser ut. De 

beskriver alla att deras rekryteringsprocess innehåller ett flertal olika rekryteringsverktyg som 

tagits fram och anpassats för respektive organisation och tjänst. Informanterna nämner att 

kontrollerna kan variera beroende på vilken position kandidaten är tilltänkt att ha inom 

organisationen. Ju mer ansvar en har, desto fler och hårdare kontroller får kandidaten 

genomgå. I1 och I2 exemplifierar detta genom att nämna att chefstjänster och positioner med 

stort ansvar i form av bland annat attesträtter som typexempel på tjänster där utökade 

kontroller genomförs. Ett standardiserat rekryteringsverktyg som dock tillämpas i samtliga 

rekryteringsprocesser är utdraget ur belastningsregistret. 

  

Vid frågan om i vilket skede organisationerna informerar kandidaterna om att de kräver 

utdraget inför anställning, framkom det att organisationerna gjorde det i olika skeden. I2 och 

I4 nämner att informationen framkommer redan i annonsen. I1 och I3 berättar om att 

informationen förmedlas vid intervjutillfället medan I5, I6 och I7 var osäkra på om den 

informationen finns med i annonsen. Däremot var de säkra på att det åtminstone framkommer 

vid intervjutillfället. Majoriteten av informanterna stämmer av vid intervjutillfället om 

kandidaten godkänner att de beställer ett utdrag som sedan organisationen får ta del av. 

Vidare brukar frågan ställas öppet vid intervjutillfället om det finns något i kandidatens utdrag 

som hen anser att organisationen bör känna till. Om kandidaten blivit tidigare dömd för något 

och väljer att vara öppen och berätta om det, anser I3 att frågan i sig är ett förtroendeskapande 

mellan kandidaten och organisationen. Att inte få den informationen i dialog med kandidaten 

anser I3 kan påverka och skada den relation som byggs. Informanten uttrycker sig om det på 

följande vis: 
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”Jag tror att bilden och besvikelsen skapas hos de som väljer att dölja eller medvetet inte 

vara ärliga om det, och det skapar ju en friktion och en spricka redan från början för att om 

vi ska välja att anställa individen och vi ska ha ett förtroende för varandra [...] bara vi pratar 

om det och det visar sig något annat. Då spricker det nog direkt tycker jag.” -I3 

  

Detta går att koppla till Papakostas (2009) resonemang om att tillit till en individ eller 

organisation inte är en självklarhet utan snarare är tilliten något som produceras mellan två 

eller flera parter. Att informera kandidaten om att utdraget görs och att fråga kandidaten vid 

intervjutillfället om det finns något som organisationen bör känna till, kan ses som ett tillfälle 

där tillit skapas mellan kandidaten och organisationen. Informationen fås genom att individen 

beställer hem ett utdrag som sedan vidarebefordras till organisationen. Det är dock inte alla 

informanter som går tillväga på detta vis. En av informanterna uppger att de att slår samtliga 

aktuella kandidater via en databas-baserad tjänst innan det blir aktuella för en intervju. 

Fortsättningsvis uttrycker informanten att de gör en väldigt hård bedömning vad gäller 

samtliga tidigare domar, men framförallt om kandidaten blivit tidigare dömd för stöld och till 

en viss del snatteri: 

  

“…så vi slår samtliga kandidater där i och beroende på bakgrund där, så tar vi dom vidare 

eller inte i processen.” -I4 

  

Det går att tyda informantens beskrivning som att de försöker hantera deras misstro mot 

kandidaterna och producera tillit genom strukturerad skepticism. Enligt Papakostas (2009) är 

tillit ingenting som kan botas med än mer misstro till en individ, snarare kan tilliten främjas 

genom strukturerad skepticism. När det kommer till strukturerad skepticism så har 

skriftspråket stor betydelse. Med det menat den formella dokumentation som finns om en 

individ som då omvandlar den subjektiva individen till en representation. I detta fall blir det 

första steget till tillitsproducering genom den information som I4 får till sig efter den första 

kontrollen via den databas-baserade tjänsten som de använder sig av. Att ta del av den 

informationen utan direkt samtycke från kandidaten upplevs dock problematiskt av  I3, I5 och 

I6. I3 uttrycker sig om det som följande: 

  

“Då skapas åt andra hållet en misstro om vi kommer och säger vid intervjutillfället, det här 

har vi hittat om dig på *databas-baserad tjänst*. Då tror inte jag att vi får förtroendet 
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tillbaka av den individen att man känner såhär okej har man suttit och search:at om mig utan 

att fråga.” -I3 

  

Det tyder på att tilliten är, som Papakostas (2009) beskriver det, situationsbunden. Tillit är 

inte till den direkta individen utan trovärdigheten för en individ produceras genom den 

kodifierade representationen som finns om individen. Papakostas (2009) menar på att 

producering av tillit mellan en individ och organisation är nära knutet till begreppen 

synliggörande, objektifiering och representationer. Synliggörande går att koppla till att 

individer är transparenta med om de har ett kriminellt förflutet. Med objektifiering menas att 

individers motiv lyfts fram, som i sin tur omvandlar den enskilde individen till 

representationer vilket gör risktagandet kalkylerbart. Här spelar även tilliten in till den 

organisation som utfärdar och examinerar dessa intyg, i detta fall är Polismyndigheten den 

organisation som tillhandahåller utdraget. Dock ställs denna tillit på spel när utdraget har 

blivit förfalskad av individen. Något som både I3 och I6 nämner att det har varit med om. I6 

berättar om händelsen: 

  

“Ja [...] personen hade då även angett falska referenser att den hade varit anställd på ett 

företag den inte varit anställd på, och att referensen på det företaget, var ju ingen som 

jobbade där.” -I6 

  

Enligt Papakostas (2009) fungerar staten som en mekanism som genererar tillit genom 

exempelvis välfungerande informationsregister och system. Att en del av informanterna har 

varit med om situationer där denna typ av information är felaktig, upplever inte informanterna 

påverkar deras förtroende till Polisens system. Snarare att det påverkar tilliten till individen 

och ifrågasätter deras avsikter och motiv. Problematiken som uppstår med att en individ är 

oärlig med sitt utdrag skapar bildligt talat, ringar på vattnet. Misstron som skapas till den 

individ som har förfalskat utdraget påverkar indirekt till att skapa misstro till samtliga 

kandidater som söker sig till organisationerna. Denna misstro försöks att botas med än mer 

strukturerad skepticism. Informationen går att nå utan mellanhänder genom databas-baserade 

tjänster, som det beskrivs ovan att I4 använder sig av. Resterande informanter är medvetna 

om att funktionen kan tillämpas för att tillhandahålla denna typ av information. Trots detta, 

upplever majoriteten av informanterna att de inte vill ta del av utdraget på det viset. Att ta 

fram information om en kandidat utan dess vetskap beskriver en av informanterna som att det 

skulle upplevas som att det påverkar och styr en individ till ett viss format utefter 
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organisationens önskan. Vidare berättar informanten att det upplevs viktigt för organisationen 

att låta kandidaten själv få tycka till och avgöra vilka kontroller hen är villig att genomföra, 

snarare än att kandidaten konfronteras med kontrolluppgifterna vid intervjutillfället. 

  

7.2. Organisation och kontroll 

Samtliga informanter vittnar om en medvetenhet om att deras bransch är utsatt då den kan 

utnyttjas för kriminella handlingar. Detta både i from av att de hanterar gods med högt värde 

och att de har ett väl fungerande transport-och logistiknätverk som kriminella gärna vill 

komma åt och utnyttja: 

  

”…du hanterar gods som kan locka fel personer att begå tokigheter, för att det är öppet och 

lättillgängligt ändå för medarbetarna” -I4   

 

 Papakostas (2009) beskriver hur organisationer har utvecklats till att i allt större utsträckning 

verka i nätverk, som i sin tur lett till högre krav på kontroller. Ett sätt för organisationer att 

utöva kontroll är genom att styra vilka som arbetar inom verksamheten. I7 härleder till att 

organisationen måste genomgå olika typer av tester och kontroller så som belastningsregistret 

för att minimera risken att individer med annan intention än den organisatoriska, släpps in. 

Detta då organisationen kan ta skada såväl ekonomiskt som varumärkesmässigt. Något som I2 

även intygar och uttrycker sig om på följande vis: 

  

“..vi har ju ett nätverk som kriminella kan nyttja och då kan inte vi ha kriminella som jobbar i 

vårt nätverk så där utav så tar vi brottsregistret.” -I2 

  

Samtidigt beskriver I5 att det är viktigt som organisation att avspegla samhället i stort. 

Informanten menar på att människor inte är en homogen grupp och således ska inte heller 

organisationen bestå av det. Kandidater som söker en tjänst består inte bara av ett utdrag ur 

belastningsregistret utan består även av tidigare erfarenheter så som utbildning, arbeten och 

bakgrund och att de måste ta hänsyn till alla dessa sidor i rekryteringsprocessen. I5 uttrycker 

sig om utdragets betydelse som följande: 
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“Det är inget som är egentligen direkt avgörande åt nått håll. Utan det är egentligen bara en 

delprocess i att, få en bra bild om vem det här är som en framtida medarbetare. Så ska jag 

säga.” -I5 

     

Det går att tolka detta uttalande som att I5 väger in kandidaters sociala kapital och 

ömsesidighetsnormer vid bedömningen. Preciserat syftar socialt kapital till individens hårda 

och mjuka egenskaper och ömsesidighetsnormer syftar till individens moraliska ståndpunkter, 

värderingar och beteendemönster. Enligt Papakostas (2009) är dessa olika egenskaper viktiga 

att ta hänsyn till för att få en djupare förståelse för en individ och de strukturer som influerat 

och format den enskilde individen. Det framgår ur empirin att samtliga informanter upplever 

att kandidatens sociala kapital och ömsesidighetsnormer väger in vid bedömning av 

kandidaterna. En anledning till detta är att samtliga informanter har stått inför situationen där 

de måste ta ställning kring en kandidat som har blivit tidigare dömd. Flera informanter 

nämner då att de i den situationen får väga in andra egenskaper i bedömningen. I3 uttrycker 

sig om det som följande: 

  

“Då får man ju gå på de mjuka värdena; hur individen uppför sig och hur dom svarar och 

vad referenserna säger om den i asså hur den är att jobba i grupp och hur den är i sin attityd, 

och inte vad en punkt i belastningsregistret säger.” -I3 

  

Ömsesidighetsnormer är något som en av informanterna belyser är av vikt att vara 

uppmärksam på. Informanten beskriver att en individ kan infinna sig i olika stadier i livet och 

att individer ibland hamnar i fel mönster som leder till att de gör saker som de annars kanske 

inte skulle ha gjort. Vidare berättar informanten om att individer kan hamna i kretsar som inte 

är helt rätt vilket upplevs riskfyllt och i slutet påverkar organisationen. Därmed att 

organisationen gör kontroller kontinuerligt för att minimera riskerna. 

  

Socialt kapital och ömsesidighetsnormer interagerar med begreppet tillit. Att tillit 

kontinuerligt producerat är en grundläggande beståndsdel för att samhällslivet i stort ska 

fortskrida. De verktyg som används för att producera tillit i detta organisatoriska 

sammanhang, är genom olika typer av kontroller. Hur härleds då argumentationen om att 

utdraget ur belastningsregistret är en nödvändighet inför anställning ur ett rättssociologiskt 

perspektiv? Vad som framkommer ur empirin är att denna typ av kontroll är en standardiserad 

del av rekryteringsprocessen och varit det under en längre tid. Detta kan intygas både med 
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statistisk som polisstyrelsen insamlat (Bilaga 1) och den undersökningen Registerutdrag i 

arbetslivet som SOU (2014:48) har publicerat gällande användningen av utdraget. Lagen om 

utdrag ur belastningsregistret för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) är, som 

tidigare nämnt, till sin grund införd av integritetsskäl för den enskilde individen. 

Användningen av utdrag ur belastningsregistret har dock tagit en annorlunda utveckling. 

Detta kan kopplas till det Backman (2012) benämner som function creep som innebär att 

något som är utformat till att användas till något, istället används för något helt annat. Det går 

även att tyda en koppling till Hydéns (2002) argumentation kring rättssociologins funktion. 

Rättssociologin syftar till att identifiera de diskurser som uppstår i samhällslivet och vilken 

funktion reglerna har. Det är tydligt att det finns en diskrepans mellan hur lagen kring utdrag 

ur belastningsregister är utformad och hur den faktiskt används. Enligt Hydén (2002) 

utvecklar samhället normer som agerar som handlingsanvisningar i samhället. Det har blivit 

vedertaget att detta görs, vilket flera av informanterna upplever att även de arbetssökande 

tycker. I3 nämner att hen aldrig har stött på någon kandidat som ställer sig frågande till denna 

kontroll. Snarare anses det vanligare att denna information inhämtas än att den inte gör det. 

  

När frågan ställdes om organisationerna hade utformat någon policy kring detta svarade 

samtliga informanter nej. Respektive informant svarade i linje med att de gör en 

helhetsbedömning för varje enskilt fall. I4 beskriver att den enskilda bedömningen görs i den 

mån det går utan att blanda in magkänslan, som anses vara en subjektiv upplevelse beroende 

av intuition. Att I4 beskriver att hen försöker undvika magkänslan går att koppla till 

Papakostas (2009) begrepp objektifiering av individer. Med det menat att individers motiv 

synliggörs och sedan objektivt bedöms och omvandlas till en representation som antingen går 

att lita på eller inte. Det framgår ur empirin att de kandidater som har ett öppet bemötande och 

är transparenta med dess förflutna och på så sätt synliggör sina motiv, skapar på så sätt en 

representation som informanterna upplever lägger grund för deras bedömning. I3 beskriver 

detta som följande: 

  

“Dem som väljer att vara transparanta kan säga till och med på datumet när det var och 

exakt vad som hände. Och då tycker inte jag att vi ska vara varken dömande eller rädda för 

att faktiskt lita på den” -I3 

  

Att kandidaten enbart muntligt berättar om sin bakgrund som kan bestå av tidigare domar 

anses dock inte vara en tillräcklig kontroll. Organisationerna vill även ta del av utdraget ur 
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belastningsregistret i pappersformat. Detta styrker återigen Papakostas (2009) resonemang om 

att skriftspråket är den primära mekanismen som lägger grund till att organisationer ska kunna 

skapa tillit till kandidaten. Fortsättningsvis menar informanterna på att om en kandidat har en 

tidigare dom i sitt register, innebär det inte ett indirekt nej till en potentiell anställning. Det 

framgår ur empirin att den främsta anledningen till att det inte har utformats någon policy 

kring detta är av anledning att det hade betytt en direkt nolltolerans. Informanterna menar att 

det skulle bli allt för svårt att skriva en policy som preciserat berör och behandlar alla de olika 

aspekter som de anser att de behöver förhålla sig till vid bedömningen av en kandidat som har 

en eller flera tidigare domar. Något som I5 uttrycker sig om på följande vis: 

  

“Ja och policyn är väl egentligen att vi inte har någon nolltolerans utan att varje 

rekryterande chef eller funktion måste göra en bedömning om det här är av såpass allvarlig 

karaktär att det är en risk att ta ombord den sökande kandidaten. Så vi har liksom inte spikat, 

vi vill inte spika den heller, för vi tror att det finns nyanser egentligen hos varje individ som vi 

behöver ta hänsyn till.” -I5 

  

Samtliga informanter intygar att det ibland kan upplevas som känsligt att hantera 

bedömningen av kandidater med tidigare domar. Detta då det är människor de har att göra 

med. Det gör det svårt att sätta ett ramverk som ska gälla för alla. Det framgår ur empirin att 

det som oftast avgör om en kandidat har ett eller flera lagförda brott i sitt belastningsregister 

går vidare i rekryteringsprocessen är när i tiden brottet skedde, vilken typ av brott det är och 

vilken tilltänkt tjänst som kandidaten är i process för. I2 beskriver att de tittar på om den 

tidigare domen har någon koppling till kandidatens tilltänkta tjänst och ger ett exempel på 

denna koppling genom att uttrycka sig som följande: 

  

“Har du blivit dömd för rattfylla, då ska du kanske inte bli chaufför.” -I2 

  

Utöver kopplingen mellan brott och tjänst, framgår det även ur empirin att grad av brott är av 

relevans vid bedömning av om en kandidat är vidare aktuell för anställning. I1 nämner att hen 

har varit med om situationer där kandidater har tidigare domar för exempelvis grovt rån. 

Denna typ av dom accepteras inte inom verksamheten. I1 förklarar på följande vis varför: 

  

“Det kan upplevas som en för stor chansning eller en för stor risk, om man vill se det så, att 

anställa.” -I1 
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Att det gör åtskillnad mellan olika typer av brott som har begåtts tyder på det Hydén (2002) 

beskriver om att det dras gränser för vad som är tillåtet beteende inom ramen för det sociala 

systemet. Det kan tolkas som att det har utvecklats ett rättsligt ramverk inom organisationerna 

som lagt grund för principer och regler till vilka handlingar som anses vara moraliskt 

godkända. Hydén (2002) menar på att inom vart system artikuleras normer i takt med att olika 

aktörer använder sig av systemet för tillgodoseende av sina intressen. Organisationernas 

intresse i detta fall är att ha kontroll över vilka som arbetar inom organisationen och inte 

anställa riskfyllda kandidater. Det går att koppla till hur Hydén (2002) beskriver att normer 

fungerar som handlingsanvisningar. Samtliga informanter beskriver att det inte finns någon 

skriftlig dokumentering om hur bedömningen görs. Trots detta, gör samtliga informanter 

bedömningen på ett liknande vis. Det blir här tydligt att det har utvecklats en diskurs av 

artikulerade normer som funktionerar och tillämpas på en strukturell nivå.   

  

7.3. Säkerhet och tillträde 

Att utdraget ur belastningsregistret görs utifrån ett säkerhetsperspektiv genomsyrar hela 

empirin. Det framgår i empirin att alla informanter på ett eller annat sätt arbetar mot kunder 

eller andra organisationer. På grund av detta behöver de någon form av kontroll, i detta fallet 

utdrag ur belastningsregistret. I2 uttrycker: 

  

“..det finns en säkerhetsaspekt att vi måste säkerställa att den personal som vi har i så att 

säga våra lokaler inte har ett brottsligt syfte” -I2 

  

Det sättet informanter talar om säkerhet kan i denna bemärkelse knytas till den tidigare 

nämnda, organisatoriska utvecklingen. Utvecklingen har även inneburit att organisationer inte 

längre enbart opererar på en enskild fysisk plats, vilket gör att organisationernas 

gränsdragningar blir mer diffusa. Att gränsdragningarna blivit mer diffusa betyder dock inte 

att även säkerheten blivit mer diffus, utan det går snarare att påstå motsatsen. De diffusa 

gränsdragningarna ställer enligt informanterna högre krav på säkerheten vid gränserna. Den 

främsta säkerheten, menar Papakostas (2009), görs genom reglering av vem som får tillgång 

till nycklar och lås, genom att omvandla och synliggöra individer. Papakostas (2009) menar 

att ju striktare regler som görs vid organisationers gränser, desto färre kontroller behövs göras 

inom organisationers gränser. 
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“Ja, eller hos oss så är det så att för att de ska kunna få ett passerkort hos oss så meddelar vi 

att då behöver vi se belastningsregistret innan.” -I7 

  

Att uppvisa utdraget för att kunna få ett passerkort kan liknas med Papakostas (2009) metafor 

som att få tillgång till nyckeln in. Om en individ blir anförtrodd tillträde så symboliserar det 

enligt Papakostas (2009) förtroende gentemot denne, samtidigt som denna tillit står i 

dikotomiskt förhållande till misstro mot dem som inte får tillträde. I och med organisationers 

diffusa gränser, uppstår en mellanorganisatorisk distans som tenderar att försvåra kontrollerna 

vid gränserna. För att hantera att kontrollerna vid gränserna kan ses som bristfälliga ingjuts 

därför kontroller som skapas och opererar utifrån den organisatoriska kärnan. Detta är något 

som informanterna vittnar om då de beskriver kontroller som utförs även inom 

organisationen, för att ytterligare säkerställa att allt går rätt till. Något som I2 belyser: 

  

“..vi har ju en security avdelning som jobbar enbart med den här typen av ärenden att spåra 

och se för oftast försvinner ju gods i så fall och vart har godset tagit vägen? Vart är 

felkällan? För vi skannar ju allting vilket innebär att det blir ganska lätt att se vart försvann 

godset? Och så får man ju liksom börja arbeta med det där.” -I2 

  

Av de sju informanter som intervjuades till denna studie ansåg alla att det, som tidigare 

nämnt, var flera aspekter som spelade in om någon med tidigare dom(ar) skulle få en 

anställning. Av alla informanter var det bara en informant som uppgav att en till fullo var nöjd 

med de bakgrundskontroller de genomför inför anställning. Samtidigt var det bara den 

organisationen som gjorde bakgrundskontroller direkt, så fort en kandidat ansökte till en 

tjänst, och redan då automatiskt kunde tacka nej till en kandidat med tidigare dom(ar). De 

övriga informanterna ställde sig mer öppna till kandidater med tidigare dom(ar). Hydén 

(2002) menar att en behöver gå utanför rätten för att förstå om och varför regler behövs. Det 

är idag enligt lag möjligt att använda sig av utdrag ur belastningsregistret inför anställning, 

vilket alla sju informanter gör. I informanternas resonemang kring användandet går det dock 

att utläsa att den moral som finns inte går jämnt upp med den lagstiftning som finns. Även om 

de upplever att utdraget ur belastningsregistret är ett trubbigt verktyg för att bedöma 

säkerhetsrisken, så anses motsatsen att de inte skulle använda sig av det inte heller optimalt. 

Även i de fallen där det inte spelar någon större roll så finns ändå en önskan om transparens: 
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“Jag landar någonstans i att jag ändå vill veta och inte för att det alltid spelar någon roll 

men jag vill ändå ha en ärlig dialog med de personerna jag har anställda.” -I6 

  

Tidigare nämndes att informanterna inte vill anställa någon som begått trafiköverträdelser till 

en chaufförstjänst för att minska riskerna för organisationen. Både I2, I3, I5 och I6 förhåller 

sig dock också på ett liknande vis till utdraget ur belastningsregistret som ett sätt att ta hänsyn 

till kandidatens säkerhet. De vill inte rekrytera en kandidat som har tidigare 

trafiköverträdelser till en chaufförstjänst eller en kandidat med upprepade gånger under kort, 

närliggande tid blivit dömd för stöld eller snatteri där den kan triggas att ta snedsteg. I6 

uttrycker sig om det som följande: 

  

“Men det är ju också en risk, personens risk ifråga också. Den utsätts ju för något som är 

väldigt väldigt lockande i onödan och risken är att personen gör någonting som den sen 

ångrar för att den känner att den har inget annat val och det är onödigt att utsätta någon för 

det.”  -I6 

 

Informantens beskrivning om hur risktagandet revideras går delvis att koppla till Papakostas 

(2009) beskrivning om hur individer övervägs till att bli betrodda till få tillgång till det sociala 

rummet eller inte. Risktagandet går även att tolkas ur ett rättssociologiskt perspektiv. Hydén 

(2002) menar på att inom varje samhälles sociala system utvecklas normer som tillämpas och 

fungerar som handlingsanvisningar. Det går att tolka informantens beskrivning om dess 

upplevelse kring risktagande, grundar sig i en ytterligare dimension än den organisatoriska. 

Nämligen utifrån en moralisk dimension. Organisationerna saknar författningsstöd i hur 

denna frågas ska hanteras. Trots detta framgår det tydligt ur empirin att en moralisk struktur 

har utvecklats kring hur organisationer ska gå tillväga. Samtliga informanter behandlar och 

bedömer informationen ur utdraget likartat även fast det saknas rättsregler som styrker eller 

reglerar hur utdraget får tillämpas och användas inom branschen.  

Enligt Hydén (2002) är det just i dessa sammanhang rättssociologin syftar till att ta sin roll 

och identifiera och artikulera de normer som följer av de diskurser som uppstår inom olika 

delar av samhällslivet. Vidare menar Hydén (2002) på att rättsregler inte skiljer sig från 

normer i största allmänhet, utan att det som sker är att när en norm upphöjs till rättsregelns 

status kan den förstärkas som norm. Den rättsliga möjligheten att använda sig av utdrag ur 

belastningsregistret kan därför ses som en förstärkning av den norm som finns kring individer 

med tidigare domar. Som I2, I3, I5 och I6 beskriver, finns också normer kring hur de också 
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förhåller sig säkerhetsmässigt på ett vis som ligger närmare kandidaten. En norm som inte fått 

rättsregelns status. 
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8. Diskussion och Slutsatser  
Med bakgrund till den brist på tidigare forskning som fanns kring ämnet och då specifikt 

bristen på forskning kring organisationers subjektiva upplevelse kring användandet av utdrag 

ur belastningsregistret, skapades den kunskapslucka som denna studie syftat till att fylla. 

Syftet med denna studie har varit att få en förståelse för hur det kommer sig att arbetsgivare 

inom branschen transport och logistik i allt större utsträckning kräver utdrag ur 

belastningsregistret för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) vid anställning. 

Därför har representanter från organisationer som verkar inom denna bransch intervjuats med 

avsikt att utveckla en förståelse och sociologisk förklaring till varför detta ställs som ett 

formellt krav vid rekrytering. Studien har även ämnat till att studera hur bedömningen görs 

om en kandidat har en eller flera tidigare domar.  

 

Resultatet från studien påvisar att utdrag ur belastningsregistret används som en del i 

rekryteringsprocessen för att öka säkerheten, minimera riskerna och på så vis få över kontroll 

vilka som får tillträde till organisationen. Hur bedömningen görs om en kandidat har en eller 

flera tidigare domar är delvis kopplat till vilken typ av tjänst kandidaten är i 

rekryteringsprocess för, vad det rör sig om för typ av brott och när i tid brottet skedde.   

Det framgår ur empirin att säkerhet är en central del i frågan varför utdraget används. 

Informanternas upplevelse om att de ständigt måste arbeta med säkerheten kan delvis finna 

sin förklaring i den organisatoriska utvecklingen. Papakostas (2009) beskriver det som att en 

ökad distans har uppstått där organisationer i det nutida samhället inte längre är knutet till en 

fysisk plats. Det har lett till att organisationer opererar i nätverk där fler parter är involverade 

och ställer högre krav på kontroll, säkerhet och riskhantering. Begreppet risk har ständigt 

återkommit i olika sammanhang i denna studie. Delvis finns en teoretisk koppling till vad risk 

är (Papakostas, 2009) och en empirisk beskrivning av vad organisationerna upplever att risk 

innebär. Det framgår att organisationerna ständigt måste göra överväganden med varje 

kandidat om hen är en potentiell risk. Genom olika typer av tester och kontroller blir den 

enskilde individen transparent och dess intressen och intentioner synliggörs för bedömning. 

Informanterna nämner att de vill minimera risken för att kandidaten ska bli en felande länk i 

kedjan. Papakostas (2009) teoretiska beskrivning om hur tillit produceras och misstro botas 

med strukturerad skepticism, ger förklaring till att det finns skäl till att organisationer försöker 

hantera risktagandet genom att utöva kontroller i olika former. Papakostas (2009) beskriver 
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att ju hårdare kontroll som görs vid organisationers gränser, desto färre kontroller görs internt 

i organisationer. Det framgår ur empirin att ett flertal tester och kontroller görs utöver utdrag 

ur belastningsregister inför anställning som en del i organisationernas gränskontroll. 

Sedermera framgår det även att kontroller ständigt görs under tiden arbetet utförs. Detta bland 

annat genom att medarbetarna videoövervakas, varor scannas och turer loggas. Det går emot 

Papakostas (2009) resonemang om att organisationers gränskontroller mildrar de interna 

kontrollerna. Att det utförs flertalet kontroller inom organisationen kan kopplas till att 

informanterna anser att branschen är utsatt och sårbar, i den bemärkelsen att organisationerna 

har nätverk som kriminella gärna vill komma åt och nyttja.  

 

Att en kandidat med en eller flera tidigare domar inte blir aktuell för anställning har sin 

organisatoriska förklaring att organisationen vill skydda och säkra verksamheten. Utifrån ett 

sociologiskt perspektiv så har detta en större betydelse i sin helhet. Med det menat att 

organisationer är en struktur som påverkar den enskilde individen. Om organisationer vill 

skydda sin verksamhet genom att inte anställa individer med tidigare dom(ar) betyder inte det 

att dessa individer försvinner ut i tomma intet. Ett arbete är en källa för inkomst och 

försörjning och ett moraliskt accepterat sätt att skaffa pengar på. Om personer då blir 

utestängda från arbete på grund av deras tidigare dom(ar) och på så sätt inte kan försörja sig 

på ett sätt som ses som moraliskt accepterat, vad ska de då göra? Organisationerna vill inte 

riskera att någon som begått brott tidigare ska göra det igen men då inom deras organisation. 

Denver et al. (2017) studie visar dock på att arbete inte bara minskar risken för återfall i brott 

inom tre år, utan även att möjligheten till sysselsättning överlag minskar risken för framtida 

kriminella handlingar. Samtidigt beskriver Lardén (2014) Kriminalvårdens arbete för att öka 

dömdas möjligheter att återgå till ett normalt, socialt, laglydigt liv. Trots detta så ökar 

används utdrag ur belastningsregistret inom allt fler rekryteringsprocessen, vilket leder till 

hinder för tidigare dömda. Backman (2012) kritiserar att utdraget används oreglerat och berör 

det spänningsförhållande som uppstår mellan att hålla uppgifter om tidigare dömda dolda för 

att öka möjligheten för dem att återgå till ett normalt socialt liv och tillgången till uppgifterna 

ur belastningsregistret. Genom utdrag ur belastningsregistret för enskild person enligt 9 § 1 

stycket lagen (1998:620) blir dock uppgifterna lättillgängliga och spänningsförhållandet blir 

inte så spännande. Kvar står de tidigare dömda som försöker återgå till ett normalt socialt liv. 

Resultatet visar på att informanterna inte vill döma någon som redan blivit dömd och avtjänat 

sitt straff. Därför blir det istället ett spänningsförhållande mellan å ena sidan 



 37 

organisationernas vilja att minimera riskerna och å andra sidan risken att döma någon som 

redan blivit dömd.  

 

Gemensamt för alla informanter och deras organisationer var att de inte hade någon mall eller 

policy för hur de gjorde bedömningen om det var så att en kandidat hade en eller flera tidigare 

domar i sitt belastningsregister. Organisationer agerar på dess implicita och “tysta kunskap” 

som de har utvecklat som i sin tur grundat en struktur som de agerar efter. Informanterna 

baserar deras bedömning av kandidaten genom att revidera all information som framkommer 

om individen där avslutningsvis en helhetsbedömning genomförs. Här väger individens 

sociala kapital och ömsesidighetsnormer in. Informanterna upplever att om en kandidat är 

transparent med dess förflutna och väljer att berätta om sina tidigare domar, påverkas även 

bedömningen till det positiva om kandidaten är ärlig och till det negativa om kandidaten 

ljuger. En anledning till detta är att denna tilldelade information bidrar till tillitsproducering.  

 

Vad som anses vara moraliskt rätt och fel har Hydén (2002) beskrivit ur ett rättssociologiskt 

perspektiv. Hydén (2002) nämner att vårt rättssystem baseras på de normer och värderingar 

som formar en viss moralisk ståndpunkt gällande en fråga. En del moraliska ståndpunkter 

upphöjs i status och sätter grund för samhällens rättsliga struktur. Att organisationerna inte 

har utformat någon policy rörande denna fråga, utan sitter ned och gör en helhetsbedömning 

av varje enskild individ, kan ses som ett medmänskligt sätt att hantera en kandidat som 

möjligtvis har en tidigare dom. Trots detta, agerar och resonerar alla organisationer på ett 

likande vis. Det tyder på att en viss moralisk struktur har utvecklats kring frågan. Studies 

resultat tyder på att det har uppstått en diskrepans mellan hur lagen är utformad och dess 

tillämpning. Det är inte diskriminerande att tacka nej till en kandidat på grund av att den varit 

tidigare dömd. Samtidigt upplever informanterna att de inte vill ha någon nolltolerans 

gentemot tidigare dömda då en nolltolerans skulle kunna beskrivas som diskriminerande.  

 

Det framgår att organisationerna har utvecklat en viss moralisk syn på hur bedömningen görs 

av kandidater med tidigare dom(ar). Det är dock inte givet att denna moraliska syn 

förekommer i andra branscher. Det styrker faktumet att hur organisationer, på ett rättvist och 

moraliskt sätt, ska hantera denna bedömning bör förhöjas i status så att den blir erkänd på en 

samhällelig och rättslig strukturnivå. Detta för att det inte ska leda till att diskriminering 

utvecklas på en strukturell nivå. Utifrån ett sociologiskt perspektiv så påverkar och formar 

strukturer individen, därav att organisationer har ett strukturellt ansvar och således vara ett 
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föredöme. Att det är en gråzon kring denna fråga har gjort denna studie intressant att 

genomföra för att den gav oss möjligheten att studera och problematisera ämnet ur ett 

sociologiskt perspektiv. Det finns många sidor och perspektiv i denna fråga samt en 

känslighet som inte minst gör det till ett komplext fenomen. Trots ämnets känslighet har det 

högaktningen varit relevant att genomföra denna studie och belysa ämnet. Informanterna har 

bidragit med att utveckla en förståelse för varför organisationerna använder sig av utdrag ur 

belastningsregister inför anställning som ett standardiserat rekryteringsverktyg men också vad 

det i ett större sammanhang kan ge för effekter.  

 

8.1. Framtida forskning 

Denna studie tog sitt avstamp i den kunskapslucka som upptäcktes vid sökandet av tidigare 

forskning. Studiens syfte har bara täckt en liten del av denna kunskapslucka och därav finns 

det fortfarande en hel del outforskade områden. Ett förslag på fortsatt forskning är huruvida 

bedömningen organisationerna gör inför anställning, med hjälp av utdraget ur 

belastningsregistret, skiljer sig beroende på kön och/eller etnicitet. Det vore även intressant att 

studera om stigmatiseringen av den kriminelle har en upplevd betydelse när bedömningen 

görs om en kandidat med tidigare dom(ar) får en anställning eller inte. Just stigmatiseringen 

av den kriminelle skulle kunna ses som en av anledningarna till den brist på forskning som 

finns kring ämnet. 
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10. Bilagor 
10.1. Bilaga 1 

Statistik över utdrag som levererats från Polismyndigheten - Rättsavdelningen till enskilda och myndigheter. 

 
 

 
Typ av utdrag 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

  
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 

 
2016 

 
 
§9 LBR enskilt 
ändamål 

 
40 686 

 
52 108 

 
71 324 

 
77 381 

 
95 583 

 
105 753 

 
119 281 

 
155 238 

 
171 229 

 
199 013 

 

 
222 940 

 
229 569 

 
265 514 

 
302 475 

§ 26 Pul utdrag för 
egen information 

Ingår i 
ovan 

Ingår i 
ovan 

Ingår i 
ovan 

9 457 9 260 10 062 8 053 6 111 5 710 8 225 
 

9 752 7 646 5 893 4 953 

§ 9 LBR Skolutdrag 
+  
LSS fr.o.m. 110101 

81 738 84 189 86 377 92 504 93 800 122 321 129 850 150 340 201 552 219 396 
 

251 901 295 699 324 819 380 548 

§ 9 LBR 
Försäkringsförmedlin
g 

   21 425 6 890 9 319 8 215 8 729 12 832 11 408 
 

10 691 9 031 8 569 9 412 

Utlandsändamål, 
Brud 

10 711 13 563 15 213 14 952 16 787 18 230 18 353 18 315 19 120 19 401 
 

20 510 21 045 19 980 20 477 

§9 LBR HVB-hem     2 578 10 063 13 389 25 133 30 684 36 107 
 

39 169 50 786 126 292 81 452 

 Myndigheter se 
nedan 

          
128 918 

 
134 989 

 
151 318 

 
194 385 

 
244 913               

Bolag/företag inom 
vård och larm se 
nedan  

          
4 183 

 
4 469 

 
3 611 

 
5 396 

 
6 414 

Totalt 133 135 149 860 172 914 215 719 224 898 275 748 297 141 363 866 441 127 626 651 694 421 768 702 950 848 1 050644 
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•! Enskilda utdrag enligt 9 § Lag (1998:620) om belastningsregister. 
•! Enskilda utdrag enligt 10 § datalagen och 26 § personuppgiftslagen. 
•! Skolutdrag, Enskilda enligt Skollagen (2010:800) fr.o.m. 2011-07-01, Lag (2000:873) om registerkontroll gällde t.o.m. 2011-06-30, samt fr.o.m. 2011-01-

01 ingår även LSS, dvs. utdrag enligt Lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder.   
•! Försäkringsförmedling, Enskilda enligt förordningen 2005:411 om försäkringsförmedling. 
•! Utlandsändamål, Enskilda enligt 9 § 2 st Lag (1998:620) om belastningsregister. 
•! HVB-hem, Enskilda enligt Lag (2007:171) om registerkontroll vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn.   
•! Myndigheter - förordningen om belastningsregister 11§ första stycket 8 och 11§ första stycket 5, förordning om misstankeregister 4§ 9 och 4§ 6,  
•! Bolag/företag inom vård och larm - förordningen om belastningsregister 21§ första stycket 1 och 2, förordning om misstankeregister 8§ 1och 2.      
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10.2. Bilaga 2 

Samtyckesformulär och intervjuguide  

 

Information om studien: 

Vi heter Olivia Folcker och Julia Eklöf och studerar Personalvetenskap inriktning sociologi 

vid Södertörns Högskola. Vi avser till att studera arbetsgivare som använder sig av utdrag ur 

belastningsregister för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620)  inför anställning. 

Vi har kontaktat er för att ni verkar inom den bransch som vi avser till att studera. Syftet med 

denna studie är att få en djupare förståelse kring användningen av utdraget. Användningen av 

utdraget har blivit ett allt mer standardiserat rekryteringsverktyg, som det i dagsläget finns lite 

forskning kring. Därför är vi här idag. 

 

Vi vill informera dig om att: 

•!  Din medverkan i studien är frivillig och du kan när du vill avbryta din medverkan. 

•! All information kommer att behandlas konfidentiellt och du samt företaget kommer 

vara avidentifierad i uppsatsen. 

•! Intervjun kommer att bli inspelad, förutsatt att vi har ditt samtycke för det. 

•! All data kommer att förvaras säkert på datahårddiskar som är skyddade med lösenord 

som endast vi kan. 

•! Endast vi och vår handledare kommer ha tillgång till insamlad data. 

•! När studien är färdigställd och uppsatsen godkänd kommer all data att bli raderad. 

•! Du har rätt att ta del av den färdiga studien.  

 
 
Frågor: 

Allmänt om rekryteringsprocessen 

•! Kan du inleda med att kort beskriva hur er rekryteringsprocess går till och ser ut? 

•! Vilka typer av tjänster rekryterar ni till? 

•! Vilka typer av arbetsuppgifter innefattar dessa tjänster? 

•! Vilken grad av ansvar omfattas dessa tjänster av? 

•! Vilka typer av urvalsmetoder använder ni er av?   

•! Skiljer sig de olika tjänsternas rekryteringsprocess åt på något sätt? 

 

 



 

 45 

Användandet av utdraget 

•! Framgår det i annonsen att ni kräver utdrag ur belastningsregistret? 

•! Hur kommer det sig att ni använder er av utdrag ur belastningsregistret? 

•! När började ni använda er av det? 

•! I vilket skede ber ni era kandidater visa upp utdrag ur belastningsregistret? 

•! Vad gör ni efter att ni fått utdraget ur belastningsregistret till er?  

•! Ställer ni någon gång frågan till kandidaterna om de är tidigare dömda?   

•! Använder ni er av andra verktyg för bakgrundskontroller? 

 

Bedömningen av utdraget 

•! Har ni någon gång ställt er frågande till varför ni använder er av utdrag ur 

belastningsregistret?  

•! Hur görs bedömningen om en kandidat har en tidigare dom?  

•! Hur grundas bedömningen? 

•! Har ni någon mall för vilka brott som är okej? 

•! Har ni tackat nej åt en kandidat som har en tidigare fällande dom? 

•! Vilka brott är “okej”, vilka är inte?  

 

Inom organisationen 

•! Har ni några tidigare dömda som jobbar här? 

•! Har det skett något brottsligt på arbetsplatsen kopplat till någon/några anställda 

tidigare? 

•! Har det hänt att ni använder utdraget utanför rekryteringsprocessen, för en redan 

anställd? 

•! Vad upplever ni att informationen i en kandidats belastningsregister bidrar med? 

•! Upplever ni att bilden av kandidaten “förändras” om hen har en tidigare dom?   

 


