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Remiss: Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48) 
A2014/2465/ARM 
 
Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, som anmodats att yttra sig över 
betänkandet Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48), får härmed avge följande 
yttrande, som utarbetats av docent Bengt Lundell. 
 
Betänkandet innehåller förslag till en lag om förbud mot registerkontroll i 
arbetslivet. Lagen förbjuder en arbetsgivare att begära ett utdrag ur 
belastningsregistret från arbetstagare, arbetssökande, praktikanter och inhyrda 
arbetstagare. Särskild lagstiftning tillåter att utdrag ges vad gäller vissa typer av 
arbeten. 
 
Utredningen behandlar frågan utifrån en arbetsrättslig synvinkel. Samma problem 
kan uppkomma för hyresgäster och andra jämförbara avtalssituationer där den 
enskilde har en svag position gentemot motparten. Denna indirekta väg används 
också vad gäller andra typer av register eller uppgifter för tecknandet av 
försäkringar. Förslaget bör övervägas i detta större sammanhang. En lösning kan 
också sökas genom en ändrad offentligrättslig reglering eller en straffrättslig 
reglering av missbruk av registerutdrag.  
 
En individ kan begära utdrag ur belastningsregistret om sig själv trots att det 
normalt råder absolut sekretess. Detta används av arbetsgivare genom att begära att 
en arbetstagare eller arbetssökande lämnar ett utdrag för att styrka sin vandel. 
Begäran har ibland gjorts slentrianmässigt och därmed försvårat för belastade att 
komma in på arbetsmarknaden. Lagförslaget syftar till att komma till rätta med 
detta missbruk. Mot detta står att arbetsgivare vad gäller vissa arbetsuppgifter kan 
behöva vara säker på en persons bakgrund. Det kan gälla säkerhetsfunktioner, IT-
verksamhet och liknande. Det kan också, som utredningen övervägt, finnas mera 
allmänna behov inom vissa branscher. 
 
Utredningen har övervägt att istället för ett förbud föreslå att arbetsgivaren får 
inhämta uppgifter om det är befogat det vill säga proportionellt till syftet. 
Fakultetsstyrelsen förordar en sådan lösning med hänvisning till arbetsgivarens 
berättigade behov vad gäller vissa arbetsuppgifter och i vissa branscher. Ändringar 
i annan lagstiftning av straffrättslig eller offentligrättslig karaktär kan också 
övervägas. Styrelsen avstyrker därmed utredningens förslag. 
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Om förslaget genomförs, bör namnet på lagen ändras eftersom det kan tolkas som 
ett förbud mot alla typer av registerkontroll. Det framstår därför som alltför 
generellt. 
 
Enligt delegation 
 
 
Bengt Lundell    
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