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Sammanfattning 
 

I denna studie undersöks användningen av belastningsregister vid anställning av ny personal 

inom äldreomsorgen i Uppsala och Stockholms län. Fokus för undersökningen ligger i att 

jämföra användandet av belastningsregister mellan enskilda och offentliga utförare. Den 

teoretiska utgångspunkten för undersökningen handlar om risk och riskbedömning. Syftet 

med undersökningen är att ta reda på om en arbetsgivares användning av belastningsregistret 

påverkas av vilken regiform verksamheten drivs i, vilket i sin tur säger något om en utförares 

riskbedömning. 

 

Studien bygger på egeninsamlade enkätsvar från enhets och verksamhetschefer inom 

hemtjänst och äldreboenden. Resultatet visade att enskilda utförare av äldreomsorg i högre 

utsträckning begär utdrag från belastningsregistret vid anställning av ny personal och att det 

främst beror på att de enskilda utförarna har en policy om registerkontroll. Det betyder att en 

utförares regiform påverkar bedömningen av vilken risk en person med anteckning i 

belastningsregistret utgör för verksamheten. 

 

 

Nyckelord: Belastningsregister, Riskbedömning, Äldreomsorg.  
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1. Inledning 

 
Att en person som begår brott ska ställas inför rätta är en av grunderna i ett rättssamhälle. Det 

svenska samhället präglas av uppfattningen att en person efter avtjänat straff ska anses fri och 

kunna verka i samhället under samma premisser som ostraffade (SOU 2009:44). Att ha ett 

arbete är en av de viktigaste faktorerna för att en dömd person inte ska återfalla i brottslighet 

(Backman, 2012). Samtidigt ökar kontrollerna av belastningsregistret i samhället, främst på 

arbetsmarknaden. Den stora ökningen av registerutdrag försvårar kriminellas återanpassning 

till samhället men den leder även till frågor om hur länge en kriminell ska sona för sitt brott. 

  

Sedan den 1 januari 1989 är det juridiskt möjligt för enskilda personer att ta del av det egna 

belastningsregistret. Ändringen i lagen motiverades av den enskilde individens rätt till insyn i 

de register en individ är med i (SOU 2014:48). Från 2001 har det stiftats flertalet lagar som 

kräver en lagstadgad registerkontroll inom vissa yrken och branscher1, bland annat inom 

skola, förskola och barnomsorg (SFS 2000:873). Mellan åren 2003 och 2017 ökade antalet 

utdrag ur belastningsregistret markant, från 40 000 till 1 060 000. (SOU:2014:48) 

(Polismyndigheten 2018). Den lagstadgade registerkontrollen ledde till en 

normaliseringsprocess som legitimerade kontroll av belastningsregistret även inom branscher 

som inte innefattades av den lagstadgade registerkontrollen (Backman, 2012). 

  

Det har varit under utredning om fler yrkesgrupper ska omfattas av en lagstadgad 

registerkontroll, där bland personer inom äldreomsorgen. Utredningar framhåller dock att en 

lag om registerkontroll inom branschen inte kan motiveras (SOU 2014:48) (Brå, 2012). 

Anledningen är att registerkontroll inte var en tillfredsställande metod för att förebygga brott 

mot äldre personer och att registerkontroll innebär en inskränkning av den personliga 

integriteten. Trots det tydliga ställningstagandet mot användningen av belastningsregister är 

vård och omsorg vilket innefattar äldreomsorg en bransch där registerkontroll används mest 

frekvent (SOU 2014:48). Äldreomsorgen är även en bransch som omvälvts av strukturella 

                                                 
1 SFS 2010:479: Lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder; 

SFS 2007:171 Lag om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot 
barn; Lag om ändring i lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola 

och skolbarnsomsorg; SFS 2010:77 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om 
belastningsregister; SFS 2005:405 Lag om försäkringsförmedling; SFS 2007:71 Förordning om ändring i 

förordningen med instruktion för Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet; SFS 2009:1400 

Förordning om ändring i notarieförordningen; SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag 
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förändringar i samband med privatiseringar och de enskilda utförarnas entré på marknaden. 

Utifrån de förutsättningarna blir det intressant att undersöka om det finns skillnader i hur 

enskilda och offentliga utförare använder sig av belastningsregistret i samband med 

anställning av ny personal.  

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att identifiera skillnader i hur enskilda och offentliga utförare 

använder sig av registerkontroll vid rekrytering av personal. Med enskilda utförare menas alla 

övriga utförare som inte drivs i kommunens regi. Vi är intresserade av att undersöka om det 

finns skillnader i antal utförare som använder sig av registerkontroll inom enskild och 

offentlig regi men även hur belastningsregistret används för att göra en bedömning av den 

arbetssökande individen. Utifrån resultatet kan vi identifiera om faktorer som regiform, 

antalet anställda och företagspolicy påverkar arbetsgivarens användning av 

belastningsregister. Att begära utdrag ur belastningsregistret är sätt för arbetsgivaren att göra 

en riskbedömning av den arbetssökande personen. Både frekvensen av hur många som begär 

utdrag ur belastningsregistret och hur belastningsregistret sedan används kan säga något om 

riskbedömningen hos de enskilda och offentliga utförarna.  

 

Frågeställning: 

Finns det skillnader i hur enskilda och offentliga utförare inom äldreomsorgen använder sig 

av utdrag ur belastningsregistret vid rekrytering av ny personal?  

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Den här studien består av sex separata delar som tillsammans ska guida läsaren genom 

undersökningen. Efter den här inledningen övergår texten till att presentera den tidigare 

forskning som är relevant för undersökningen. Den presenterade forskningen ämnar beskriva 

hur den stora ökning registerutdrag i Sverige kan förklaras och hur det skett en förflyttning av 

ansvar för missöden i samhället. Vidare presenteras forskning om hur viktigt del arbete är för 

en tidigare dömd persons återanpassning till samhället och vilken bild arbetsgivare har av 

tidigare dömda. Det för att visa på varför ämnet är relevant och viktigt att studera. Den 

tidigare forskningen leder fram till en forskningslucka, vilket motiverar undersökningens 

syfte.  
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I teorikapitlet presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien vilka 

båda handlar om risk. Ulrich Becks teori om risksamhället beskriver samhällets förändrade 

förhållande till risk och dess ekonomiska och politiska konsekvenser. Mary Douglas teori 

handlar om hur riskbedömningen i hög grad påverkas av ett samhälles kulturella 

förutsättningar. Fokus för de teoretiska utgångspunkterna är att kunna förstå och förklara 

skillnaden mellan enskilda och offentliga utförares riskbedömning. Efter de teoretiska 

utgångspunkterna följer ett avsnitt om undersökningens metod.  

 

Metodkapitlet beskriver vilket material som ligger till grund för undersökningen, hur 

materialet samlades in och vilka analyser som gjordes. Därefter följer ett avsnitt om 

undersökningens resultat. Inledningsvis presenteras en deskriptiv analys av resultatet där 

svarsfördelningen mellan enskilda och offentliga utförare presenteras procentuellt. Det för att 

ge en tydlig överblick över undersökningens resultat. Sedan följer ett avsnitt om de statistiska 

analyser som gjordes på materialet.  

 

Uppsatsen avslutas med en diskussion av resultatet i förhållande till den tidigare forskningen, 

resultatet i förhållande till de presterade teorierna om risk och resultatet i förhållande till 

undersökningens metod.  

 

2. Tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras hur den stora mängden utdrag ur belastningsregistret i Sverige 

kan förklaras och hur en förflyttning av ansvar kan ske i samhället. Avsnittet om 

ansvarsförflyttning utgår ifrån en fransk kontext men ger en bra bild av hur förflyttningen av 

ansvaret för riskbedömningen i ett samhälle sker. Vidare presenteras forskning om arbetets 

roll för kriminellas återanpassning till samhället och arbetsgivares inställning till tidigare 

dömda. Den presenterade forskningen ämnar ge perspektiv på hur den ökande mängden 

belastningsregister kan förklaras ur ett samhällsperspektiv och vilka konsekvenser det får för 

tidigare dömda personer. 

 

2.1 Function Creep 

Christel Backmans doktorsavhandling “Criminal records in Sweden” (2012) ger en 

sammantagen bild av utvecklingen för utdrag ur belastningsregistret i Sverige. Den stora 

ökningen av registerutdrag identifierar Backman som ett “function creep”. Function creep kan 
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enklast beskrivas som en process där ett systems tillämpning tjänar andra syften än vad det 

från början var tänkt att göra. De lagstadgade registerkontroller som inrättades bland annat 

med 2001 års lag om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och 

barnomsorg (2000:873) var till en början tänkta att fungera brottsförebyggande för att undvika 

övergrepp mot barn inom skola och barnomsorg. Lagarna ledde till en legitimering av 

registerkontroll även för andra brott än sexualbrott och legitimerade även användandet av 

registerkontroll inom andra branscher än de som var direkt berörda av lagarna (Backman, 

2012). Det låg till grund för en situation där registerkontroll används på ett sätt som till en 

början inte ansågs moraliskt försvarbart. Dahl och Sætnan (2009) menar att det finns två 

förutsättning som ligger till grund för att ett functions creep uppstår. För det första är 

informationssystem öppna för tolkningar och kan enkelt användas inom nya 

användningsområden. För det andra kan den moraliska kompassen i samhället förändras och 

då kan det plötsligt anses omotiverat att inte utnyttja ett systems fulla potential (Dahl & 

Sætnan 2009).  

 

Backman (2012) menar att den moraliska förändring i samhället som möjliggjort användandet 

av registerkontroll i arbetslivet till stor del kan förklaras med ett antal pedofilskandaler som 

skedde i Sverige under slutet på 1990-talet. Backman förklarar utifrån Durkheims teori om 

totem att barn fungerar som ett totem i samhället och står för det goda och orörda, något 

avskilt från vuxenvärlden. Pedofiler som begår brott mot barn skadar inte endast barnet de 

förgriper sig på utan skadar även det heliga “totem” barn står för. På så vis kunde en lag som 

tidigare ansågs oacceptabel med hänvisning till den personliga integriteten, nu accepteras. 

Lagens effektivitet, ifrågasattes inte, då det sågs som en självklar åtgärd för att beskydda 

barnen. 

 

2001 års lag om registerkontroll av personal inom förskola, skola och barnomsorg var tänkt 

att förebygga sexuella övergrepp mot barn (2000:873). Brottets karaktär gjorde att den 

brottsförebyggande aspekten av lagen vägde tyngre än den integritetskränkning som 

registerkontroll innebär. När belastningsregister väl börjat användas i det syftet var det svårt 

att begränsa dess användning till vissa branscher eller vissa typer av brott. Det har i sin tur 

även påverkat andra branscher som äldrevård, omsorg och sociala tjänster (2014:48) där det 

påvisas att arbetsgivare i högre grad begär utdrag ur belastningsregistret än andra branscher. 

Äldrevården i sig blir intressant eftersom de är en bransch som i hög utsträckning använder 
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sig av kontroll av belastningsregistret trots att SOU 2014:48 föreslår en lagändring som ska 

förbjuda arbetsgivare att begära utdrag ur belastningsregistret. 

 

2.2 Ansvarsförflyttning 

Christel Backman (2012) identifierade utifrån teorin om totem hur ett fåtal pedofilskandaler 

ledde till en förändrad lagstiftning om registerkontroll. Den förändrade lagstiftningen 

normaliserade och legitimerade registerkontroll även i branscher som inte innefattades av de 

nya lagarna vilket är en av förklaringarna till ökande mängd registerutdrag i Sverige 

(Backman, 2012). Den stora användningen av registerutdrag leder till att arbetsgivaren kan 

göra en riskbedömning av den arbetssökande utifrån belastningsregistret. Vid en 

riskbedömning behöver någon ta ansvar för de eventuella negativa utgången av den tagna 

risken. Men vem ska hållas ansvarig om en tidigare dömd person begår brott på en 

arbetsplats? Är det personen som begår brottet eller arbetsgivaren som anställt en person med 

anteckning belastningsregistret? 

 

Violaine Roussel (2003) har studerat hur det i Frankrike skett en attitydförändring till att 

personer kan hållas ansvariga för katastrofer som tidigare beskrevs ha naturliga orsaker. Hon 

menar att det nu är politiker eller staten som kan hållas skyldiga för sådana större katastrofer. 

Det finns en ny diskurs gällande politiskt ansvar för risken i samhället. I den nya diskursen 

kring riskbedömning och ansvar i samhället är det alltid viktigt att finna den “ansvariga” för 

ett missöde som tidigare skulle avskrivits som en olycka. Politiker döms ofta rättsligt för att 

de inte lyckats identifiera och åtgärda den risk som föranlett ett visst missöde (Roussel, 2003). 

Ett tydligt exempel som visar på den ansvarsförflyttning som skett var när en 

dammanläggning brast under en skolresa i den franska staden Grenoble, vilket föranledde att 

barn drunknande. Domstolen skulle då fastställa om olyckan skett av naturliga orsaker eller 

om man kunde hålla staden som låtit bygga den offentliga dammen skyldig för olyckan. 

Domstolen dömde staden till att betala 500 000 Francs till de drabbade. Domen innebar i 

förlängningen att olika politiska utförare kan se sig som ”offer för risk”. De måste skydda sig 

och agera så att de inte kan hållas skyldiga för något som de egentligen inte ansvarar för. Det 

leder till att de kommer vidta extra säkerhetsåtgärder i sin verksamhet och i sitt 

beslutsfattande (Roussel, 2003).  

 

Arbetsgivare inom äldreomsorgen och andra branscher som har en utbredd användning av 

registerkontroll ses som "offer för risk". Systemet med registerkontroll möjliggör en 
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förskjutning av ansvaret för att en tidigare dömd person begår brott på arbetsplatsen till 

arbetsgivaren. Förskjutningen av ansvar leder till att arbetsgivarna kommer kunna hållas 

skyldiga för något de egentligen inte ansvarar för. Då skulden förflyttas till arbetsgivarna 

kommer de vidta extra försiktighetsåtgärder vilket i det här fallet leder till att arbetsgivarna i 

hög utsträckning begär utdrag ur belastningsregistret.  

 

Vem som är ansvarig för riskbedömningen i samhället är en av de mest återkommande och 

fundamentala frågorna i ett samhälle. Violaine Roussel kunde visa utifrån moderna 

samhälleliga katastrofer hur det skett en attitydförändring som lett till att någon behöver 

hållas ansvarig för katastrofer som tidigare ansetts va naturliga.  

 

Vem som ansvarar riskbedömningen i samhället menar David Garland (2003) beror på en 

stats styrelseskick. Riskbedömningen i samhället delas av individer, företag och statliga 

myndigheter. I starka välfärdsstater tenderar staten i hög grad även vara ansvariga för 

riskbedömningen. I nyliberala och marknadsstyrda tenderar ansvaret för riskbedömningen i 

högre grad förskjutit bort från staten och mot individen (Garland, 2003). Att 

konkurrensutsätta äldreomsorgen bygger på en nyliberal idé om att den fria marknaden ska 

styra utvecklingen. Enligt Garland kommer den styrelseformen även leda till att ansvaret för 

riskbedömningen förskjuts från staten till de enskilda individerna/utförarna. Alltså kommer 

styrelseskicket leda till att utförarna i högre utsträckning ansvar för den egna 

riskbedömningen.  

 

2.3 Arbete som del i återanpassning 

Arbete är en av de viktigaste aspekterna för att en tidigare dömd person inte ska återfalla i 

brottslighet. (Graffam, Shinkfield, & Hardcastle, 2008). En studie om ett av USAs största 

“återanpassningsprojekt” i Kalifornien påvisade hur arbetsträning som senare ledde till arbete 

hade stor inverkan på minskat återfall i kriminalitet (Zhang, Roberts, & Callanan, 2006). 

Christopher Uggen (2000) påvisar att det finns en tydligt korrelation mellan arbete och 

minskat återfall i brottslighet för tidigare dömda i ålder 27 år och uppåt. Utifrån en svensk 

kontext skriver Christoffer Carlsson (2014) om vändpunkter för tidigare dömda personer. 

Vändpunkter kan beskrivas som något som kan leda till en stor omvändning för personen och 

som slutligen kan leda till att personen avslutar sin kriminella bana. En av de viktigaste 

aspekterna som kan leda till en sådan vändpunkt är förvärvsarbete. 
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Brottförebyggande rådet konstaterar i sin rapport "våld mot personer med funktionshinder" 

(2007) att utdrag ur belastningsregistret inte är ett effektivt sätt att motverka att personer med 

funktionshinder och äldre personer utsätts för våld. Brå menar att den typ av brott som skulle 

spela roll för arbete, sällan anmäls och allt mer sällan lagförs (Brå, 2007). Att begära utdrag 

ur belastningsregistret i rekryteringsprocessen kommer endast bidra till att en lite grupp 

människor kan upptäckas vilket inte kan motivera den stora grupp individer som missgynnas 

av kontroll av belastningsregistret (Brå, 2007).  

 

Utredningen "registerutdrag i arbetslivet" (2014) föreslår att det ska vara förbjudet för 

arbetsgivare som saknar författningsstöd att begära utdrag ur belastningsregistret. Det med 

anledning till att: "Arbetssökande måste tillförsäkras ett effektivt integritetsskydd. Den som 

har avtjänat sitt straff måste ha en rimlig möjlighet att återanpassa sig i samhället och kunna 

försörja sig. En arbetssökande som önskar komma i fråga för en anställning har i allmänhet 

små möjligheter att motsätta sig arbetsgivarens begäran om att visa upp ett 

belastningsregisterutdrag." (SOU:2014:48:s13).   

 

Den tidigare forskning är enhällig om att arbete är en av de viktigaste aspekterna för att 

tidigare dömda personer inte ska fortsätta begå brott. Samtidigt ökar antalet utdrag ur 

belastningsregistret markant i Sverige. Att arbetsgivare begär utdrag ur belastningsregistret är 

ett sätt att försäkra sig om att den inte anställer en tidigare dömd person. Att mängden utdrag 

ur belastningsregistret ökat från 40 000 till 1 060 000 stycken begärda utdrag ur 

belastningsregistret mellan åren 2003–2017 (Polismyndigheten 2018, SOU:2014:48) gör det 

onekligen svårare för tidigare dömda att skaffa arbete, vilket i sin tur leder till att de blir 

svårare för tidigare dömda att bryta sin kriminella bana. 

 

2.4 Arbetsgivares inställning till tidigare dömda  

Shelley Allbright och Furjen Denq undersökte vilka faktorer som hade inverkan på om 

arbetsgivare skulle anställa en tidigare dömd individ. En arbetsgivares benägenhet att anställa 

en tidigare dömd beror till hög grad på vilken relation den dömda personens brott har till 

arbetet och även brottets karaktär. Arbetsgivare är minst benägna att anställa personer som är 

dömda för våldsbrott och sexualbrott, medan drogrelaterade brott och stöld inte hade lika stor 

inverkan. En dömd persons utbildningsnivå har en positiv inverkan för personens möjlighet 

till anställning, vilket får negativa effekter för lågutbildade (Albright & Denq, 1996).  
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Giguere Rachelle och Lauren Dundes undersökte vilken typ av oro det fanns för arbetsgivare 

att anställa dömda. Arbetsgivarnas största farhåga var den tidigare dömda personens sociala 

förmåga. Två andra orosmoment som gjorde att arbetsgivaren inte var villig att anställa en 

dömd person var hur kunder och andra anställda skulle reagera om det kom ut att företaget 

hade en tidigare dömd person anställd hos dem (Giguere & Dundes, 2002). De kunde även 

påvisa ett positivt samband mellan antalet gånger en arbetsgivare har arbetat/mött en kriminell 

gentemot hur villig och positivt inställd denne är att anställa tidigare dömda (Giguere & 

Dundes 2002).  

 

Quillian och Pager (2005) undersökte hur arbetsgivare påstår att de förhåller sig till 

anställning av tidigare dömda personer. De skickade ut matchande par CVn, med liknande 

förutsättningar i form av utbildning och arbetslivserfarenhet. Den enda skillnaden var att den 

ena hade ett fiktivt belastningsregister med anmärkning och den andra inte. De genomförde 

sedan telefonenkäter med samma arbetsgivare där arbetsgivarna fick svara på frågor gällande 

deras preferenser kring anställning. Det som kunde konstateras var att arbetsgivarnas 

inställning till tidigare dömda inte stämde överens med deras beteende. Även arbetsgivare 

som i enkäten svarade att de var "very likley" att anställda en person med utdrag ur 

belastningsregistret valde att inte återkoppla till den fiktiva arbetssökande med anteckning i 

belastningsregistret (Pager & Quillian, 2005). Arbetsgivare tenderar alltså att inte svara som 

de egentligen känner inför att anställa tidigare dömda personer. Undersökningen visar vilket 

hinder det är för personer med anteckning i belastningsregistret att få ett arbete, de trots att 

arbetsgivarna uppger att de inte har en negativ inställning mot tidigare dömda personer.  

 

Det bör tas viss hänsyn till att de tre ovan presenterade studierna är genomförda i USA och 

kan därför inte direkt översättas till en svensk kontext, det eftersom Sverige och USA har så 

pass olika rättssystem och syn på kriminalitet. Ahmed och Lång (2017) har undersökt 

svårigheten för personer med anmärkningar i belastningsregistret att få ett arbete på den 

svenska arbetsmarknaden. I sin studie matchade de ihop två fiktiva likvärdiga par CVn med 

den enda skillnaden att den ena fiktiva personen hade en dom emot sig. I sin slutsats 

konstaterade de i linje med tidigare forskning att folk blir diskriminerade på arbetsmarknaden 

på grund av anmärkningar i register. Studien visar att det skiljer sig beroende på vilken typ av 

yrke som personen söker vilket, de menar att Pager inte tagit i beaktning i sina studier. 

(Ahmed & Lång 2017).  

https://link.springer.com/article/10.1186/s40173-017-0084-2
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2.5 Forskningslucka 

Utifrån den tidigare forskningen ämnar den här studien undersöka hur enskilda och offentliga 

utförares riskbedömning skiljer sig åt, vilket inte studerats tidigare. Att studera äldreomsorg 

där kontroll av belastningsregistret görs i hög utsträckning utan att vara lagstiftat. 

Äldreomsorgen är även en konkurrensutsatt bransch vilket gör det intressant att undersöka 

effekterna en avreglering får för användandet av belastningsregister, vilket indirekt säger 

något om en utförares riskbedömning.  
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3. Teori 

Det här teorikapitel bygger på två teoretiska perspektiv som båda utgår från risk. De två 

teoretiska perspektiven är Ulrich Becks teori om risksamhället som beskriver samhällets 

förändrade förhållande till risk, dess ekonomiska och politiska konsekvenser och Mary 

Douglas teorier om de kulturella aspekterna av risk och riskbedömning. Kapitlet avslutas med 

en beskrivning av hur de två teoretikernas skiljer sig åt i synen på hur verkliga risker är.  

 

3.1 Risksamhället  

I boken Risksamhället, skriver Ulrich Beck (1998) att det har skett en förändring i de faror vi 

människor ställs inför. Tidigare bestod riskerna i samhället av yttre faktorer som måste 

avvärjas. Riskerna i dagens moderna samhälle baseras inte längre i okunskap och brist på 

kontroll utan snarare i för mycket kunskap och fulländad kontroll över naturen (Beck 

1998:305). Det leder till att vi inte längre skyddar oss mot direkta risker och faror. Farorna 

och riskerna som uppstår idag är sådana som människor kan påverka, då det är människor 

som har skapat dem. Till följd av det menar Beck att det skett en politisk systemförändring. 

Vi har idag en högre levnadsstandard än tidigare, vilket leder till förflyttning av risk där vi 

inte längre behöver kämpa för att hålla oss vid liv. I ett samhälle där vi har möjlighet fokusera 

på annat än att avvärja faror hamnar framsteg i fokus. Ett sådant samhälle väljer att bortse 

från de negativa effekterna av beslut som ifall det inte kan motiveras med framgång som 

exempelvis hälsorisker och miljöförstöring (Beck, 1998:306).  På liknande sätt kan samhället 

tänkas agera i förhållandet till användandet av belastningsregister i rekryteringsprocessen. En 

långt större skara personer missgynnas av dessa kontroller och endast ett fåtal personer 

utpekas och nekas jobb. Den grupp som missgynnas är en grupp som det bortses ifrån när 

beslutet om kontroll av belastningsregister tas.  

 

Beck menar att ekonomiska beslut automatiskt får legitimitet i dagens samhälle, ”framsteg 

ersätter omröstning” (Beck 1998:307). Således tappar den övriga politiken sin makt då den 

inte alltid kan påvisa framgång eller ett positivt ekonomiskt resultat (Beck 1998). Det går att 

legitimera beslut om kontroll av belastningsregistret då det eventuellt kan skada verksamheten 

eller drabba verksamhetens kunder om det inte görs. Demokratin bygger på medborgarnas 

röst i vilken framgång premieras. Det blir politikens ansvar att försöka legitimera beslut som 

tagits för ekonomisk framgång ur ett tekno-ekonomiskt perspektiv (Beck 1998). Det innebär 

att det inte längre spelar någon roll vad statens experter säger, kan beslutet inte påvisa 
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framgång så kommer det vara svårt att få besluten att vinna legitimitet. Beck skriver att ”Idag 

riskerar det politiska systemet fråntas sin makt, medan dess demokratiska form kvarstår” 

(Beck 1998:310). Med det menar Beck att det har skett en maktförflyttning från staten till de 

som premierar framgång.  

 

3.2 De kulturella aspekterna av risk 

Mary Douglas teorier handlar om de kulturella aspekterna av risk och riskhantering. Douglas 

har ett antropologiskt tillvägagångssätt där hon jämför den moderna riskhanteringen och dess 

utveckling med ”primitiva stamsamhällens” riskhantering. Olika samhällsformer har olika sätt 

att förhålla sig till och förklara missöden på. Vem eller vad som får skulden för ett missöde i 

ett samhälle beror till stor del på samhällets kulturella förutsättningar. I ”primitiva 

stamsamhällen” var den dominerande förklaringen till missöden att personen i fråga hade 

syndat. Missödena i samhället kunde till stor del att förklaras med individuella 

tillkortakommanden. I takt med det västerländska samhällets utveckling och industrialisering 

kom synen på risk och riskhantering förändras i samhället. Det postmoderna samhället är 

uppbyggt kring en individualistisk kultur där alla ser varandra som rivaler. En sådan kultur 

leder till att det alltid måste finnas något eller någon att beskylla missödena i samhället på, så 

att kompensation eller hämnd kan utkrävas (Douglas, 1992). 

 

Det mest centrala problemet med risk är att förstå den kulturella inverkan risk har på individer 

och samhällen. Istället för att fråga “hur säker är säker nog?” bör frågan istället omformuleras 

till “hur säker är säker nog för den här kulturen?” (Douglas, 1992:41). Mycket av forskningen 

kring risk och riskhantering tar ej hänsyn till den kulturella aspekten vilket enligt Douglas gör 

den missvisande. En anledning till det är den hemmablindhet för kultur som råder. Den egna 

kulturen anses vara neutral och fungerar som en referensram för andra kulturer vilket leder till 

att den egna kulturens inverkan för risk inte tas med i bedömningen (Douglas, 1992). I den 

här undersökningen jämförs enskilda och offentliga utförares riskbedömning genom 

användandet av registerkontroll. Det finns ingen anledning att tro att den "objektiva risken" 

för att tidigare dömda personer ska begå brott på arbetsplatsen är större hos varken de 

enskilda eller de offentliga utförarna. Intressant blir att studera i vilken utsträckning enskilda 

och offentliga utförare bedömer tidigare dömda personer som en risk eller inte. Den 

eventuella skillnaden skulle utifrån Douglas perspektiv kunna förklaras med att de olika 

utförarna präglas av olika kulturella förutsättningar i den verksamhet de bedriver. De 
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kulturella skillnaderna är det som skiljer utförarna i deras riskbedömning gentemot tidigare 

dömda. 

 

Den presenterade forskningen i den här uppsatsen visade att registerkontroll inte är ett 

effektivt sätt att förebygga brott och leder till negativa konsekvenser för tidigare dömda 

personers återanpassning. Utifrån den tidigare forskningen går det att hävda att det råder 

konsensus inom forskningen om belastningsregistrets negativa konsekvenser. Det kan dock 

skilja sig hur olika grupper i samhället ser på en specifik risk. Den konsensus om en risk som 

råder hos forskarna behöver inte vara samma konsensus som hos en annan grupp i samhället 

(Douglas, 1992). Om inte de kulturella förutsättningarna för att synen på en risk skiljer sig 

mellan forskningen och allmänheten tas med i analysen kommer åtgärden alltid leda till mer 

utbildning för allmänheten (Douglas, 1992). Det är uppenbart att det skulle vara bra för 

allmänheten om de hade större kunskap inom flera riskområden. Men det är inte troligt att 

bättre kommunikation och utbildning skulle förena meningsmotståndare i riskfrågor (Douglas, 

1992).  

 

3.3 Skillnader i synen på risk mellan Beck och Douglas 

De två författarna (Beck, 1998 och Douglas 1992) betonar den sociala, kulturella och 

politiska synen på risk. Men de skiljer sig i hur de anser att risk är ett socialt konstruerat 

problem eller inte (Lupton, 1999). Risksamhället tenderar att pendla mellan en realistisk syn 

på risk och en svag social konstruktivistisk syn på risk. Beck argumenterar för att “verklig 

risk” är något som existerar och kan mätas vetenskapligt men han menar även idén att synen 

på risk har sett fundamentalt olika ut i olika historiska och kulturella kontexter (Lupton, 

1999). Douglas perspektiv om det kulturella och symboliska inverkan på risk drar mer åt det 

relativistiska hållet. Hon argumenterar för att man ser på risker som “för verkliga”. Hon vill 

belysa hur “verkliga risker” sorteras ut som viktiga i jämförelse med andra former av risker 

och dessa risker används i sociala och kulturella relationer (Lupton, 1999).  
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4. Metod 

Det här kapitlet har som avsikt att presentera val av metodologisk ansats. Hur vi valt 

operationalisera teorin, vilket material och urval undersökningen bygger på och hur vi ska 

förhålla oss till bortfallet i undersökningen. Vidare beskrivs även skalnivåer för de beroende 

och oberoende variablerna och vilka statistiska analyser som kommer att göras på materialet. 

Avslutningsvis diskuteras validitet, reliabilitet och undersökningens etiska överväganden.  

 

4.1 Ansats 

För att studera undersökningens syfte, om det finns skillnader i hur enskilda och offentliga 

utförare inom äldrevård och äldreomsorg använder sig av registerkontroll krävs det en 

undersökning med kvantitativ ansats. Om en skillnad mellan två grupper, enskilda och 

offentliga utförare ska fastställas krävs det ett stort antal respondenter. En sådan generell 

skillnad mellan de två skulle inte kunna påvisas med en kvalitativ ansats (Ahrne & Svensson, 

2015:26-27). Studien syftar inte till att ta reda på respondenternas upplevelser av eller åsikter 

om registerutdrag, utan endast till att undersöka vilka faktorer som påverkar användningen av 

registerkontroll vid anställning. Vi ämnar i synnerhet studera om det går att finna skillnader 

mellan enskilda och offentliga utförares användning av belastningsregistret. Med enskilda 

utförare menas alla andra utförare än kommunen som driver verksamheten, störst är de privata 

företagen men viss äldrevård bedrivs även av ideella organisationer.  

 

Undersökningens teoretiska utgångspunkt handlar om risk och riskbedömning. Med fokus på 

den kulturella aspekten av risk. För att kunna mäta och jämföra riskbedömningen mellan de 

två utförarna har vi i den här undersökningen valt att operationalisera riskbedömning till att 

handla om registerkontroll vid rekrytering av ny personal. Att begära utdrag ur 

belastningsregistret är sätt för arbetsgivaren att göra en riskbedömning av den arbetssökande 

personen. Både frekvensen av hur många som begär utdrag ur belastningsregistret och hur 

belastningsregistret sedan används kan säga något om riskbedömningen hos de två utförare vi 

är intresserade av att jämföra. Genom att samla in uppgifter om hur registerkontroll används 

kan vi säga något om utförarnas olika riskbedömning och om det går att dra några parallerar 

mellan vårat resultat och teorin.  
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4.2 Material 

Den data som ligger till grund för undersökningen utgörs av egeninsamlade enkäter. En 

liknande undersökning om hur utdrag ur belastningsregister används på arbetsmarknaden 

gjordes i samband med utredningen (2014:48) “Registerutdrag i arbetslivet”. Enkäten vi 

använt oss av i den här uppsatsen hämtar till stor del sina frågor från enkäten som användes i 

“Registerutdrag i arbetslivet”. Fördelen med att använda sig av en färdigskriven och redan 

använd enkät är att vi vet från början att den är kvalitetssäkrad och beprövad. Den 

ursprungliga enkäten riktar sig till hela arbetsmarknaden och undersöker inte specifik om 

registerkontrollen skiljer sig åt mellan offentliga och enskilda utförare. Vi har kontaktat 

företaget Markör som skapat enkäten och fått ett godkännande att använda oss av frågorna. 

Endast en egenskriven fråga om organisationen har en policy om registerkontroll har lagts till.  

 

Frågorna behandlar den faktiska användningen av registerkontroll. Av vilken anledningen 

utdrag ur belastningsregistret begärs, vilka typer av brott arbetsgivaren kontrollerar, om 

respondenten anställt en person med anteckning i belastningsregister och om en anteckning ur 

belastningsregistret varit avgörande för att neka en person anställning. Vidare ställs även 

frågor om hur många anställda som arbetar på företaget, om arbetsgivaren anser sig ha rätt 

eller skyldighet enligt svensk lag att begära utdrag ur belastningsregistret och om det finns en 

policy för registerkontroll. Om respondenten uppger att de inte använder sig av 

registerkontroll ställs följdfrågor om varför de inte använder sig av registerkontroll, om de 

övervägt att begära utdrag ur belastningsregistret och vilka brott de isåfall skulle vilja 

kontrollera. För fullständig enkät se bilaga 2.  

 

4.3 Urval 

Urvalet för undersökningen utgörs av ett strategiskt urval (Ejlertsson & Axelsson, 2005).  

Respondenterna i vår undersökning är verksamhetschefer och enhetschefer inom hemtjänst 

och äldrevård som arbetar i Uppsala eller Stockholms län. Respondenterna befattning anses 

vara representant för verksamheten. De två länen Uppsala och Stockholm valdes ut baserat på 

fördelningen mellan offentliga och enskilda utförare inom hemtjänst och äldreboenden. 

Eftersom det krävs svar från både enskilda och offentliga utförare riktades urvalet till de län 

som har stor andel enskilda utförare. Uppsala län och Stockholms län har högst andel 

äldreboenden i privat regi (Stockholms län 50,7%, Uppsala län 41,3%), de har även höga 

andelar hemtjänsttimmar utförda i privat regi (Stockholms län 62,3%, Uppsala län 28,4%) 

(ekonomifakta.se, 2016). De två länen ligger även nära varandra geografiskt, vilket minimerar 
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risken för lokala avvikelser. Svaren från undersökningen samlades in mellan 180404 – 

180518.  

 

Fördelen med en studie som undersöker vårdaktörer inom äldreomsorgen är att det redan 

finns upprättade register över vilka utförare som verkar inom branschen. På socialstyrelsen 

hemsida finns “öppna jämförelser” där det går för privatpersoner att se statistik om varje 

vårdutförare inom kommunen (Socialstyrelsen, 2016). Sidan i sig är till för att personer ska 

kunna göra ett välgrundat vårdval. I registret fanns listor på alla utförare för hemtjänst och 

äldreboende som verkar inom kommunen. En indelning mellan enskilda och offentliga 

utförare fanns att tillgå i registret. Registret från socialstyrelsen gör att urvalet till 

undersökningen får en högre tillförlitlighet då risken för att vissa utförare inte tas med 

minimeras. 

 

 

4.4 Tillvägagångssätt 

Enkäten besvarades som webbenkät i Google forms. Respondenterna kontaktades först via 

telefon. Att kontakta respondenten via telefon är ett sätt som ska öka svarsfrekvensen och 

minska att risken för bortfall till följd av tidsbrist, rädsla för registrering eller avsaknad av 

motivation som är vanliga orsaker till bortfall (Jepeq, et al., 1997:25) I samtalen presenterade 

vi att vi var studenter vid Uppsala universitet som genomförde en undersökning gällande 

kontroll av belastningsregister inom äldrevård och äldreomsorg. Vidare informerade vi om att 

resultatet från undersökningen skulle publiceras som en kandidatuppsats i sociologi, att 

enkäten besvaras anonymt och att den tar cirka 3-4 minuter att genomföra. 

 

Om respondenten gav sitt medgivande till att medverka i undersökningen skickades enkäten 

med tillhörande informationsbrev till respondenten via mail. Om en tillfrågad inte svarade och 

det fanns möjlighet att tala in på telefonsvarare lämnade vi ett meddelande med samma 

information. Samtycke till undersökningen gavs i samband med att respondenten svarar på 

enkäten. Till en början var ambitionen att ringa tillbaka till de respondenter som inte svarade 

vid första samtalet. Vi ringde samtalen under arbetstid, mellan 09:00 - 16:00. Den tillfrågade 

yrkesgruppen enhetschefer och verksamhetschefer är ofta mycket upptagen och tidigt i 

processen gjorde vi bedömningen att det räckte med att tala in ett telefonmeddelande till de 

respondenter som inte hade möjlighet att svara när vi ringde. Det för att undvika att 

respondenten kände att vi var påflugna och men också för att det var väldigt tidskrävande att 
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ringa tillbaka flera gånger till de respondenter som inte svarade. I kontaktlistan gjordes 

anteckning om personen, svarade och gav sitt godkännande, svarade men inte gav sitt 

godkännande eller inte svarade och vi talade in ett meddelande.  

 

Eftersom vi inte visste hur stor svarsfrekvensen skulle bli började vi med att kontakta alla 

enskilda och offentliga utförare inom hemtjänst och äldreboende i Uppsala län. Vi gick senare 

vidare till att ringa utförare i Stockholms län. Till en början Stockholms kommun och sedan 

fortsatte vi till kommuner inom Stockholms län tills dess att vi uppnått cirka 100 ifyllda 

enkäter. De kommuner i Stockholms län som vi undersökt är Stockholm, Solna, Sollentuna, 

Botkyrka, Danderyd, Haninge, Nacka, Lidingö. Att ringa till respondenterna som en första 

kontakt var mycket tidskrävande och med hänseende till den stora mängd kommuner i 

Stockholms län var det inte genomförbart att kontakta alla utförare i alla kommuner inom 

ramen för den här undersökningen.  

 

Enkäten skickades ut till totalt 275 personer, varav vi i samtal pratade med 151. Vi hade dock 

inte möjlighet att samtala med alla respondenterna vilket föranledde att de 124 övriga 

respondenterna meddelades i form av ett telefonsvar i dennes röstbrevlåda. Enkäten 

genomfördes via programmet Google Forms där svaren från de ifyllda enkäterna direkt kan 

läsas in till ett Exceldokument. När materialet som fanns i excelarket studerades först för att 

se att de överensstämde med resultatet i Google Forms. Vi öppnade sedan detta excelark i 

SPSS. Materialet var dock i bokstäver och ord. De olika variablerna som vi sedan skulle 

analysera kodades därför om från bokstäver till siffror i SPSS, se kodbok (Bilaga 4). 

 

4.5 Bortfall 

Desto större bortfall en undersökning har, desto större är risken för att felaktiga 

generaliseringar görs på materialet (Ejlertsson, 2005). Vi har inga direkta ambitioner att 

generalisera över en stor massa, men anser ändå att desto mindre bortfall desto mer 

tillförlitligt resultat. Att få alla deltagare att medverka i en enkät är nästan omöjligt, då 

enkäten i sig tar tid och i det här fallet så får inte respondenten något.  

Vi har skickat ut enkäten till totalt 275 respondenter, av dessa så har 107 svarat. Vi har alltså 

en svarsfrekvens på 38,9 %. I del 2 och del 3 så är frågorna inte obligatoriska vilket har 

föranlett ett visst internt bortfall. Som mest var det interna bortfallet 4, detta av 83 
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respondenter. Hade det interna bortfallet varit större så hade vi behövt ta hänsyn till det i 

analysen.  

 

Det finns en problematik med svarsalternativ i stil med “vet ej,” då det finns en möjlighet att 

en viss grupps åsikter inte finns med bland svarsalternativen, vilket leder till ett missvisande 

resultat (Japec, et al. 1997). Vi motiverar dock dessa kategorier med att vi egentligen bara är 

intresserade av de personer som kan svara “Ja eller Nej”, vilket gör att resultatet i sig inte blir 

drabbat av alternativet vet ej. Vi anser att kategorin är bra att ha med, utifall respondenten inte 

är medveten om att det går att hoppa över frågorna i del 2 och 3. ”Vet ej” kategorin var aldrig 

menat att ha med för möjlig analys.   

 

4.6 Beroende variabler 

I enkäten är de beroende variablerna alla de frågor som berör om och i så fall hur 

arbetsgivarna använder sig av utdrag ur belastningsregistret för att göra en bedömning av 

arbetssökande och personal se bilaga 3. Frågornas utformning varierar mellan att kunna 

besvaras med ”ja/nej/vet ej” och frågor med fler svarsalternativ. Alla de beroende variablerna 

i enkäten utgjordes av variabler på nominal skalnivå. Det innebär att svarsalternativen till 

frågorna går att kategorisera men inte rangordna (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2010:42).  De två primära beroende variabeln utifrån studiens syfte är om utförareen använder 

sig av registerkontroll vid rekrytering av ny personal och om de finns en policy om 

registerkontroll. Resterande beroende variabler handlar om hur registerutdraget sedan används 

eller hur det skulle användas om utföraren skulle begära registerkontroll. 

 

Till genomförandet av den statistiska analysen kodades de svar med fler än två svarsalternativ 

om till dikotoma variabler. En dikotom variabel är en binär variabel där den ena variabeln är 

uteslutande den andra (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2010:270). Svarsalternativet “vet ej” 

kodades om till ”Missing” vilket leder till att endast ja och nej återstår (se bilaga 3 för 

kodbok). 

 

4.7 Oberoende variabler 

De oberoende variablerna utgjordes av regiform och antalet anställda på företaget och om 

organisationen har en policy om registerkontroll. Skalan på de oberoende variablerna varierar. 

Den primära oberoende variabeln regiform var en dikotom variabel med svarsalternativen:” 

Enskild/privat regi” och ” Offentlig regi”. Frågan om det finns en policy för registerkontroll 
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på företaget/kommunen har tre svarsalternativ, ja/nej/vet ej. Genom att koda om 

svarsalternativet “vet ej” till bortfall blir även variabeln om policy en dikotom varibel. Den 

oberoende variabeln, hur många anställda som finns på företaget definieras som en kvotskala 

eftersom skalan har en absolut nollpunkt och det går att mäta avståndet på skalan (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010:44). 

 

4.8 Analysmetod 

Logistisk regressionsanalys: Eftersom de beroende variablerna i analysen antingen är 

dikotoma av naturen eller omkodade till dikotoma variabler kan en logistisk regressionsanalys 

genomföras (Barmark & Djurfeldt, 2009:125). En logistisk regression kan mäta hur stor 

inverkan de oberoende variablerna har på den valda beroende variabeln och även hur mycket 

av variationen i den beroende variabeln som kan förklaras med den oberoende variabeln 

(Djurfeldt & Barmark, 2009:133).  

 

Logistisk regression räknar oddset, vilket är sannolikheten för att en händelse ska inträffa 

dividerat med dess motsats (Barmark & Djurfeldt, 2009:127). Genom att ta den naturliga 

logaritmen av oddsvärdet beräknas logiten. Logiten är matematiskt tilltalande eftersom den 

inte har några begränsningar och kan i princip anta alla värden (Barmark & Djurfeldt, 2009 

s127). Logiten i den logistiska regressionen anger vilket håll sambandet går. Ett positivt värde 

av logiten anger ett positivt samband, ett negativt värde, negativt samband. I den här 

undersökningen anger ett positivt värde på logiten att oddset för den beroende variabeln ökar 

för enskilda verksamheter. Ett negativt värde på logiten anger det motsatta, att oddset för den 

beroende variabeln ökar för offentliga utförare (Barmark & Djurfeldt, 2009 s131). 

 

När riktningen på sambandet konstaterats kan vi genom den logistiska regressionen se hur 

mycket oddset förändras när värdet av den oberoende variabeln ändras med en enhet 

(Djurfeldt & Barmark, 2009:131). De statistiskt signifikanta resultaten som framkom i den här 

undersökningen hade regiform som oberoende variabel. Oddskvoterna i den här 

undersökningen anger alltså oddskvoten mellan enskilda och offentliga utförare.  

 

Det sista intressanta resultatet som går att få ut från en logistisk regression är nagelkerke R 

square, vilket är ett värde för hur mycket av den beroende variabeln som kan förklaras med 

oberoende variabeln. Nagelkerke R square är en motsvarighet till determinationskoefficienten 

för logistisk regression (Barmark & Djurfeldt , 2009 s131-132). En undersökning siktar alltid 
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på att får så högt nagelkerke-värde som möjligt eftersom ett högt värde betyder att den 

oberoende variabeln har ett högt förklaringsvärde för den beroende.  

 

T-test: I enkäten fanns det en variabel som mätte antalet anställda på företaget. Tanken var 

att kontrollera om antalet anställda påverkade att utföraren begär utdrag ur 

belastningsregistret eller inte. För att se om det finns en statistisk signifikant skillnad i antalet 

anställda mellan de två grupperna enskilda och privata utförare genomfördes ett t-test. T-test 

utförs för att jämföra medelvärdet i två populationer och förutsätter en kvalitativ oberoende 

variabel och en kvantitativ beroende variabel (Djurfeldt, 2012:229). I det här fallet är 

regiform den oberoende variabeln och antalet anställda den beroende variabeln eftersom vi 

testar hur regiform påverkar antalet anställda på företaget. Av resultatet från t-testet kan vi 

avläsa medelvärden för de två grupperna och ifall medelvärdena är statistiskt skilda från 

varandra. Om så är fallet kan vi förkasta nollhytpotesen att skillnaden i medelvärde mellan 

enskilda och offentliga utförare uppkommit av slumpen. 

 

4.10 Validitet och reliabilitet 

 En undersöknings validitet avser undersökningens begreppsmässiga och teoretiska relevans 

(Djurfeldt, 2010). Validiteten i den här undersökningen handlar om hur frågorna om kontroll 

av belastningsregistret säger någonting om utförarnas riskbedömning. De invändningar som 

går att ha mot validiteten i undersökningen är den teoretiska ansatsen koppling till resultatet. I 

vilken utsträckning användningen av registerkontroll säger något om en utförares 

riskbedömning. Att begära utdrag ur belastningsregistret sker till stor del på rutin. 

Riskbedömningen som undersökningen avser att mäta gäller då inte en direkt riskbedömning 

som arbetsgivarna gör, utan rutinerna gällande belastningsregister. Vilket indirekt säger något 

om en utförares riskbedömning. 

 

En undersöknings reliabilitet handlar om skärpan och tillförlitligheten i de mätinstrument vi 

använder för att undersöka ämnet. I den här undersökningen handlar de främst om de frågor 

respondenterna besvarar i enkäten ger ett tillförlitligt resultat. En fördel med frågorna i 

enkäten är att den undersöker faktiska tillvägagångssätt, om registerkontroll används och vad 

arbetsgivaren tittar efter i belastningsregistret. Genom att fråga efter rutinerna gällande 

registerkontroll, undviker vi att subjektiva uppfattningar hos respondenten skulle påverka 

resultatet. Subjektiva åsikter kan bli problematiskt då respondenten ska svara för hela 

verksamheten. 
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Ett möjligt problem med reliabiliteten i resultatet är respondenternas position i organisationen. 

Enkäten har besvarats av verksamhetschefer inom äldreomsorg. En möjlig felkälla är att det 

faktiska förfarandet inte stämmer överens med vad respondenterna svarar, de vill säga att 

verksamhetscheferna svarar hur det är tänkt att registerkontrollerna ska fungera men att det 

inte stämmer överens med hur det fungerar i verkligheten. Till viss mån finns alltid den risken 

vid enkätundersökningar, att personer handlar annorlunda än vad de svarar. Men den aspekten 

bör framhållas extra tydligt i den här undersökningen då registerkontroll kan anses vara en 

känslig fråga för organisationen.  

 

Antalet anställda som finns på arbetsplatsen varierar mellan 2 till 450 anställda. Det finns en 

möjlig risk att det stora variation i mängd anställda påverkar resultatets reliabilitet. I de allra 

största organisationerna är det svårt för verksamhets/enhetschefen att veta hur och om 

rutinerna gällande registerkontroll följs. I de mindre organisationerna har ofta 

verksamhetschefen större insikt och ofta sköter rekryteringen själv vilket leder till en högre 

reliabilitet till resultatet. 

 

4.11 Etiska överväganden 

I undersökningen har vi ringt respondenterna innan vi mailade enkäten till dem. Anledningen 

till det var dels att försäkra oss om att enkäten besvaras av rätt person och dels för att höja 

svarsfrekvensen. Att vi ringde innan gjorde även att vi kunde informera respondenterna om 

undersökningen. Vi informerade i telefonsamtalen om att undersökningen var frivillig och 

anonym. Vetenskapsrådet skriver i sin skrift “God forskningssed” att det forskaren inte ska ta 

upp onödig tid från respondenterna (Vetenskaprådet 2017). Här kan diskuteras huruvida så 

var fallet. Vi ansåg att en första kontakt via telefon kunde motiveras då samtalen ofta inte 

pågick längre än 1-2 minuter och att det skulle höja svarsfrekvensen till undersökningen. 

Enkäten innehöll max 15 frågor och majoriteten av dessa hade fasta svarsalternativ. 

Respondenten informerades via telefon om att enkäten kunde fyllas i vid senare tillfälle. Med 

anledning av detta anser vi ej att vi upptog onödig tid av de tillfrågade.  

 

Vi anser att undersökningen uppfyller de fyra huvudkraven som Vetenskapsrådet (2017) 

författat. Informationskravet: Vi har i samtal såväl som informationsbrev (se bilaga 2) 

informerat deltagaren om studien. Samtyckeskravet: Det har framgått tydligt i både samtal och 

informationsbrev att deltagandet i studien är frivilligt. Konfidentialitetskravet: Vi har i 

samband med denna undersökning upprättat en telefonlista med alla de personer som vi ringt 



 21 

upp, men vilka av dessa individer som sedan valt att delta är omöjligt att veta. Vi kan 

nämligen inte i det enkätprogram vi använder avläsa identiteten på den som svarat. 

Variablerna i enkäten ger oss heller inte tillräckligt med information för att vi i efterhand ska 

kunna identifiera respondenten. Anonymiteten i svaren är därför hög, det kan dock leda till 

viss problematik utifall att en respondent som deltagit i undersökningen sedan ångrar sig och 

inte längre vill ha med sitt svar i undersökning. Om detta sker är det inte möjligt för oss att se 

vem det är och vad den svarat, därmed blir det omöjligt att ta bort dennes svar. 

Nyttjandekravet: Vi har endast som avsikt att använda resultatet av denna studie för vår 

kandidatuppsats vilket respondenten informeras om i informationsbrevet (bilaga 2). Om 

svaren inte, som de i det här fallet är, hade varit anonyma så hade resultatet eventuellt kunnat 

användas för kommersiellt bruk. Ett exempel skulle kunna vara att den som ansöker om 

äldrevård endast vill bo på ett hem eller få vård från ett företag som gör registerkontroll 

alternativt tvärtom. Men vi kan som bekant inte avkoda respondenternas identitet så i det här 

fallet kan detta inte ske. Eftersom vi inte kan återge specifikt vilka äldreboenden eller 

hemtjänstutförare som använder sig av eller inte använder sig av registerkontroll.  
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5. Resultat 

I det här avsnittet presenteras resultatet från enkätundersökningen och de analyser som 

gjordes på materialet. Första avsnittet visar deskriptiv statistik av undersökningens resultat. 

Fokus är att visa skillnaden mellan hur enskilda och offentliga utförare använder sig av 

belastningsregistret. Efter den deskriptiva statistiken presenteras en logistisk regression som 

visar vilken inverkan regiform har för benägenheten hos utförare att begära utdrag ur 

belastningsregistret, att en utförare har en policy gällande registerkontroll och att en utförare 

ska ha nekat en person anställning på grund av anteckning i belastningsregistret. Vidare 

presenteras hur antalet anställda skiljer sig åt mellan de två grupperna och hur antalet 

anställda påverkar en utförares användning av belastningsregistret.  

 

5.1 Deskriptiv analys 

I Tabell 1 presenteras de två variabler som är mest intressanta utifrån undersökningen syfte; 

om utföraren har en policy för registerkontroll och om arbetsgivaren begär utdrag ur 

belastningsregistet i samband med rekrytering. 

 

Tabell 1; Andelen utförare som har en policy om registerkontroll respektive begär 

utdrag ur belastningsregistret.  
Enskilda Offentliga N Bortfall 

Policy om registerkontroll. 94,6% (53) 52,0% (26) 106 1 

Begär utdrag ur belastningsregistret 98,2% (55) 54,9% (28) 107 

 

0 

 

Resultaten från tabell 1 visar att enskilda utförare i högre utsträckning har en policy gällande 

registerkontroll. 94,6% av de enskilda utförarna har en policy medan 52,0% av de offentliga 

utförarna har det. Tabell 1 visar även hur stor andel av de enskilda och offentliga utförarna 

som begär utdrag ur belastningsregister, 98,2% av de enskilda utförarna begär utdrag från 

belastningsregistret medan 54,9% av de offentliga utförarna begär utdrag.  
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Tabell 2 visar en korstabell över andelen utförare som har en policy om registerkontroll och 

andelen utförare som begär utdrag från belastningsregistret. Det för att visa vilken inverkan en 

utförares policy har för användande av registerkontroll vid rekrytering av ny personal.   

 

Tabell 2; Andelen utförare med policy om registerkontroll som begär utdrag ur 

belastningsregistret. 

  

Policy om 

registerkontroll 

 

 

Ingen policy om 

registerkontroll 

 

N 

Begär utdrag ur 

belastningsregistret 

100% (79) 0%  (0) 83 

Begär inte utdrag ur 

belastningsregistret 

14,8% (4) 85,2% (24) 24 

N = 107 

 

Resultatet i tabell 2 visar att en policy har en tydlig inverkan på om arbetsgivaren begär 

utdrag ur belastningsregistret eller inte. Alla arbetsgivare som har en policy om 

registerkontroll begär utdrag ur belastningsregister vid rekrytering. Majoriteten, 85,2% av de 

arbetsgivare som inte har någon policy om registerkontroll begär inte utdrag från 

belastningsregistret.  
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I tabell 3 redovisas arbetsgivares inställning till och användning av belastningsregistret. En 

förutsättning för att respondenterna besvarade dessa frågor var att de uppgav att de begär 

utdrag från belastningsregistret vid anställning av ny personal. Eftersom inte alla respondenter 

begärde utdrag så skiljer sig antalet respondenter från tabell 1 och 32.  

Tabell 3; Frågor kring användandet av belastningsregistret för arbetsgivare som begär 

utdrag ur belastningsregistret vid rekrytering av ny personal.  

 

Frågor om användandet av belastningsregistret Enskilda Offentliga N Bortfall 

Arbetsgivare som enligt lag har rätt eller skyldighet 

att begära utdrag ur belastningsregistret 

77,1% 

(37) 

70,4% 

(19) 

75 8 

Begärt uppgifter från belastningsregistret av redan 

anställd personal. 

27,3% 

(15) 

10,7%  

(3) 

83 0 

Anställt någon med anteckning i 

belastningsregistret. 

49,0% 

(24) 

68,4% 

(13) 

68 15 

Anteckning i belastningsregistret har varit 

avgörande för att neka en person anställning 

39,1% 

(18) 

82,4% 

(14) 

63 20 

Skydda allmänheten är det viktigaste skälet för att 

begära registerkontroll 

76,4% 

(42) 

89,3% 

(25) 

83 0 

 

Tabell 3 visar att enskilda utförare i högre utsträckning anser att de har rätt eller skyldighet 

enligt lag att begära utdrag från belastningsregistret. De enskilda utförarna begär även i högre 

utsträckning utdrag ur belastningsregistret av redan anställd personal. Hos de offentliga 

utförarna uppgav en högre andel respondenter både att en anteckning i belastningsregistret 

varit avgörande för att neka en person anställning men även att anställt en person med utdrag 

ur belastningsregistret. Offentliga utförare uppgav även i högre utsträckning att "skydda 

allmänheten, patienten eller brukaren" är det viktigaste skälet till att de begära utdrag ur 

belastningsregistret. 

                                                 
2 De fem följdfrågor för de respondenter som svarade att de inte använder sig av registerutdrag finns inte 

presenterade i den här delen. Anledningen till det var att majoriteten av de tillfrågade uppgav att de 

begärde utdrag ur belastningsregistret vilket ledde till att följdfrågorna till de som inte begär 

registerutdrag fick en låg svarsfrekvens (24 st). Endast en av de tillfrågade enskilda utförarna uppgav att 

de inte begär utdrag ur belastningsregistret.  
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I tabell 4 presenteras vilka typer av brott de enskilda respektive offentliga utförarna 

kontrollerar för.  

Tabell 4; Brott som kontrolleras av arbetsgivare som begär utdrag ur 

belastningsregistret 
 

Brott Enskilda Offentliga N Bortfall 

Våldsbrott 96,4% (53) 96,3% (26) 82 1 

Ekonomiska brott 98,2% (54) 92,6% (25) 82 1 

Narkotika 98,2% (54) 92,3%  (24) 81 2 

Trafikbrott 67,9% (36) 61,5% (16) 79 4 

Sexualbrott 94,5% (52) 96,2% (25) 81 2 

 

Av de arbetsgivare som begär utdrag ur belastningsregistret kontrollerar i stort sett alla 

arbetsgivare för alla brottstyper utom trafikbrott som har en avvikande procentsats gentemot 

övriga brott. Skillnaden mellan enskilda och offentliga utförare är liten men enskilda utförare 

tenderar att i högre utsträckning kontrollera för fler brott än offentliga. 
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5.2 Skillnader mellan enskilda och offentliga utförare. 

För att analysera om skillnaden i användandet av belastningsregister mellan enskilda och 

offentliga utförare är statistiskt signifikant och vilken inverkan regiform har för en utförares 

användning av belastningsregister genomfördes en logistiskt regression. I tabell 5 presenteras 

de signifikanta resultaten från den logistiska regressionen med regiform som oberoende 

variabel. 

Tabell 5; Logistisk regression i förhållande till regiform. 

 

 

 

Begär utdrag ur 

belastningsregistret 

 

Policy om 

registerkontroll 

 

Har belastningsregister varit 

avgörande för att 

neka 

person anställning 

 

     Logit: Oddskvot: Logit: Oddskvot: Logit: Oddskvot: 

Enskild 

utförare  

3,811***   45,179 2,792*** 16,308 

 

-1,982** 0,138 

Offentlig 

utförare (ref.) 

- 1 - 1 - 1 

Nagelkerke R2 0,412 0,339 0,194 

N 107 107 87 

 

*= signifikans < 0,05 

**= signifikans < 0,01 

***= signifikans < 0,001 

 

Från tabell 5 kan utläsas att enskilda utförare har 45,179 gånger högre odds att begära utdrag 

ur belastningsregistret jämfört med offentliga utförare. Värdet för nagelkerke R2 visar att 

41,2% av förklaringsvärdet till om en utförare begär utdrag ur belastningsregistret går att 

hänvisas till vilken regiform verksamheten drivs i.  

 

Som påvisat i Tabell 2 är en utförares policy en avgörande faktor till om arbetsgivaren begär 

registerkontroll i samband med anställning av ny personal. Tabell 5 visar att det är 16,308 

gånger högre odds att enskilda utförare har en policy om registerkontroll jämfört med 

offentliga utförare. 33,9% av förklaringsvärdet till om utförareen har en policy om 

registerkontroll går enligt resultatet att hänvisas till vilken regiform verksamheten drivs i. 
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Det sista signifikanta resultatet i tabell 5 visar ett negativt samband. Det betyder att offentliga 

utförare i högre utsträckning än enskilda har nekat en person anställning på grund av 

anteckning i personens belastningsregister. 19,4% av förklaringsvärdet till om utföraren har 

nekat en person anställning förklaras med regiform. 

 

5.3 Skillnader i antal anställda. 

I följande avsnitt redovisas hur antalet anställda skiljer sig mellan enskilda och offentliga 

utförare. Vidare presenteras en logistiskt regression för att visa om antalet anställda har en 

inverkan på om en utförare begär utdrag från belastningsregistret eller inte.  

 

Tabell 6 visar skillnaden i medelvärde i antalet anställda mellan enskilda och offentliga 

utförare. 

Tabell 6; T-test, antalet anställda och regiform. 

 

Regiform Medelvärde N 

Enskild 47,13** 56 

Offentlig 79,59** 51 

*= signifikans < 0,05 

**= signifikans < 0,01 

***= signifikans < 0,001 

 

De offentliga utförarna har i genomsnitt ett högre antal anställda än de enskilda. T-testet visar 

att skillnaden mellan de två utförarna är statistiskt signifikant. Vi kan med god säkerhet 

förkasta nollhypotesen att skillnaden i medelvärde för antalet anställda uppkommit av 

slumpen.  
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För att se om antalet anställda hade en inverkan på om respondenten begär utdrag ur 

belastningsregistret eller ej genomfördes i tabell 7 en multipel logistisk regression med 

regiform och antalet anställda som oberoende variabler. 

Tabell 7; Logistisk regression i förhållande till regiform och antal anställda 

 

 

 

Begär utdrag ur 

belastningsregistret 

 

Policy om 

registerkontroll 

Har 

belastningsregistret 

varit avgörande vid 

anställning 

 Logit: Oddskvot: Logit: Oddskvot: Logit: Oddskvot: 

Enskilda 3,811*** 41,572 2,739*** 15,468 -1,897** 0,150 

 

Offentliga 

(ref.) 

- 1 - 1 - 1 

Antal anställda -0,003 0,997 0,002 1,002 -0,003 0,997 

Nagelkerke R2 0,418 

  

0,341 0,197 

N 107 107 87 

 

*= signifikans < 0,05 

**= signifikans < 0,01 

***= signifikans < 0,001 

 

Resultatet från tabell 7 visar inte något statistiskt signifikant resultat för att antalet anställda 

påverkar om en utförare begär utdrag ur belastningsregistret, om de har en policy om 

registerkontroll eller om de har nekat någon anställning på grund av utdrag ur 

belastningsregistret. Oddskvoten för antalet anställda i de tre fallen i tabell 7 har ett värde nära 

ett, vilket tyder på ett väldigt svagt samband. Utifrån resultatet i tabell 7 kan det uteslutas att 

antalet anställda på arbetsplatsen är något som påverkar de beroende variablerna i tabellen. 
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6. Diskussion 

Det här kapitlet inled med en kortare summering av resultatet i förhållande till 

undersökningens frågeställning. Sedan diskuteras resultat i förhållande till tidigare forskning 

och resultatet i förhållandet till Ulrich Beck och Mary Douglas teoretiska perspektiv på risk. 

Avslutningsvis diskuteras resultatet i förhållande till val av kvantitativmetod. 

 

6.1 Sammanfattning av resultat 

Undersökningens frågeställning är “Finns det skillnader i hur enskilda och offentliga utförare 

inom äldrevård och äldreomsorg använder sig av registerkontroll rekrytering av ny personal?” 

Resultatet från undersökningen visar att enskilda utförare inom äldreomsorg i högre 

utsträckning begär utdrag från belastningsregistret vid rekrytering av ny personal. Detta för att 

enskilda utförare i högre utsträckning har en policy gällande registerkontroll. Resultatet kunde 

inte påvisa en statistik signifikans skillnad mellan antalet anställda och användandet av 

belastningsregister.  

 

Offentliga arbetsgivare har i högre utsträckning nekat personer anställning på grund av 

anteckning i belastningsregistret. Att en anteckning i belastningsregistret har varit avgörande 

för att neka en person anställning hos offentliga utförare kan härröras till att offentliga 

arbetsgivare i regel har verkat längre än de enskilda vilket leder till att de offentliga 

arbetsgivarna har behandlat fler belastningsregister. Det i sin tur ökar chansen till att någon 

gång ha behövt neka en person anställning på grund av utdrag ur belastningsregistret. Någon 

som styrker denna tes är att offentliga arbetsgivare även i högre utsträckning har anställt 

personer med anteckning i belastningsregistret (se tabell 2). 

 

6.2 Resultat i förhållande till tidigare forskning 

Resultatet från undersökningen visar att en majoritet av respondenterna använder sig av 

kontroll av belastningsregistret vid rekrytering av ny personal. Hela 98% av de enskilda 

utförarna och 55% av de offentliga utförarna begär utdrag ur belastningsregistret vid 

rekrytering av ny personal. Resultatet kan därmed bekräfta att äldreomsorg också påverkas av 

det som Christel Backman (2012) beskrev som ett function creep, att ett system används på ett 

sätt som från början inte ansågs vara moraliskt försvarbart. 
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Att de enskilda utförarna begär registerutdrag i den utsträckningen som vår undersökning 

visar på, kan vara en följd av den ansvarsförflyttning för missödena i samhället som Roussel 

(2003) identifierade. Violaine Roussel (2003) identifierade hur utvecklingen i Frankrike efter 

1990-talet ledde till ett skifte i vem som kan hållas ansvarig för missödena i samhället. Det 

var viktigt att det fanns någon eller något som kunde hållas ansvarig för. Det ledde till att 

personer eller organisationer inte vågar utsätta sig för risker och istället vidtar extra 

säkerhetsåtgärder, på samma sätt kan vi se den utvecklingen i äldrevård och äldreomsorg. I 

det här fallet kan arbetsgivarna anses vara "offer för risk", de måste agera på ett sätt så att de 

inte kan hållas skyldiga för något de inte ansvarar för. Arbetsgivarna kommer att få bära 

ansvar för de missöde som uppstår om en tidigare dömd person begår brott på arbetsplatsen. 

Oron för det negativa rykte det kan medföra att anställa en tidigare dömd person, bekräftades 

av Rachelle och Dundes (2002) var den främsta anledningen till arbetsgivare inte ville 

anställa tidigare dömda. Det egentliga ansvaret för riskbedömningen av en dömd individ 

borde ligga på staten i ett rättssamhälle. Ansvarsförflyttningen från staten leder till att 

arbetsgivarna vidtar “extra säkerhetsåtgärder", att de i det här fallet begär utdrag ur 

belastningsregistret. Den främsta anledningen till att respondenterna begär registerutdrag var 

för att “skydda allmänheten, patienten eller brukaren”. Det står i kontrast till att utredarna av 

"våld mot personer med funktionshinder (Brå, 2012) och "registerutdrag i arbetslivet" 

(SOU:2014:48) säger. De menar att registerkontroll inte är ett effektivt sätt att motverka brott 

och att de bör lagstiftas om ett förbud mot att arbetsgivare begär utdrag ur 

belastningsregistret. Ansvarsförflyttningen från staten till arbetsgivaren bidrar till att 

belastningsregister begärs trots att det inte nödvändigtvis är en effektiv metod.  

 

Till viss mån går det utifrån resultatet att bekräfta Garlands teori om hur ansvaret för 

riskbedömningen i samhället förändras beroende på ett samhälles styrelseskick. Det nyliberala 

styrelseskicket där marknaden får styra, leder till en förskjutning av riskbedömningen bort 

från staten (Garland 2003). Det bevisas av att de enskilda utförarna i högre grad tar ansvar för 

den egna riskbedömningen i och med att de begär utdrag från belastningsregistret i större 

utsträckning. De offentliga arbetsgivarna är mer kopplade till en välfärdsstat där staten i högre 

utsträckning har ansvaret för riskbedömningen (Garland, 2003), vilket leder till att de 

offentliga utförarna inte begär utdrag i lika stor utsträckning. 
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Resultatet visar att majoriteten av respondenterna begär utdrag ur belastningsregistret. Den 

tidigare forskningen visar att kontroll av belastningsregistret försvårar för kriminella att få ett 

arbete (Pager, 2003, 2006; Rachelle & Dundes, 2002; Ahmed & Lång, 2017). Resultatet i den 

här undersökningen visade att det är vanligt att en arbetsgivare har nekat en person anställning 

på grund av utdrag i belastningsregistret. Pager och Quillians (2005) identifierade dock i sin 

undersökning att arbetsgivares inställning till att anställda tidigare dömda personer inte 

stämmer överens med det faktiska förfarandet. Att arbetsgivare sällan i praktiken anställer 

personer med anteckning i belastningsregistret trots en uppvisad positiv inställning till att 

anställa tidigare dömda. 

 

Med det ökade utdragen av belastningsregister blir det svårare för tidigare dömda personer att 

skaffa ett förvärvsarbete. Problematiken med det är att forskning visar att arbete är en viktig 

aspekt för att bryta en persons kriminella bana (Carlsson, 2014; Graffham, Shinkfield & 

Hardcastle, 2008; Roberts & Callanan, 2006; Uggen, 2000). Vilket kan få negativa effekter 

för samhället.  

 

6.3 Resultat i förhållande till teori 

 

Av de 107 tillfrågade begär 87 arbetsgivare inom äldreomsorgen utdrag ur 

belastningsregistret vid rekrytering av personal, se Tabell 1. Att begära utdrag ur 

belastningsregistret i hög utsträckning får enligt forskarna negativa samhällskonsekvenser. Att 

arbetsgivarna och forskarna inte delar uppfattning om registerkontroll kan bero på att 

arbetsgivarna ser det ur ett ekonomiskt perspektiv och forskarna ur ett samhällsperspektiv. 

Beck menar att kravet på ekonomisk framgång blir viktigare i dagens samhälle, vilket innebär 

att andra risker kan komma att förbises (Beck, 1998).  För att beslut ska vinna legitimitet i en 

teknokratisk ekonomi så krävs i det här fallet att beslutet bidrar till vinst eller framgång. Det 

spelar såldes inte någon roll vad experterna eller politiker säger utan utförare utnyttjar regler 

för att kunna göra ekonomiska vinster om så är möjligt (Beck 1998:307).  

 

Eftersom enskilda och offentliga utförare verkar inom samma bransch med samma uppdrag 

finns det ingen anledning att tro att de enskilda utförarna har en högre "objektiv risk" att 

tidigare dömda skulle begå brott på arbetsplatsen. Anledningen till att enskilda utförare i 

högre utsträckning begär utdrag ur belastningsregistret kan enligt Becks teorier förklaras med 

att det är de mest legitima för arbetsgivaren att göra. Att begära belastningsregister blir för 
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arbetsgivaren självklart då de övriga enskilda utförarna gör det. Att begära belastningsregister 

anses som ett skydd och försäkran för att det inte arbetar någon dömd på arbetsplatsen. Det är 

därför svårt för en enskild arbetsgivare att motivera beslut om att inte begära 

belastningsregister. Att anse det vara en konkurrensfördel för arbetsgivaren, blir ännu svårare. 

Det är enklare att motivera något som leder till framgång och konkurrensfördel för utföraren, 

snarare än tvärtom.  

 

De enskilda utförarna inom äldrevården är en direkt följd av en konkurrensutsatt vård och 

omsorgsmarknad. Konkurrensen mellan utförarna är det som ska fungera som drivkraften i ett 

sådant system. Att konkurrensutsätta en marknad kan ur den synvinkeln ses som ett sätt att 

implementera en individualistisk kultur för att driva resultaten framåt. I en sådan kultur ser 

alla varandra som rivaler. Utifrån ett kulturellt perspektiv på risk förklaras skillnaden i 

riskbedömningen mellan enskilda och offentliga med att de enskilda utförarna i högre 

utsträckning präglas av den individualistiska marknadskulturen. En sådan kultur leder till att 

någon alltid måste beskyllas för missödet, så att kompensation eller hämnd kan utlysas 

(Douglas, 1992). Missödet i det här sammanhanget skulle vara att en tidigare dömd person 

skulle begå brott på arbetsplatsen. Det ansvarskrävande en individualistisk kultur förutsätter 

leder till att de enskilda utförarna blir mer riskaversiva till tidigare dömda. Det eftersom de 

enskilda utförarna i högre utsträckning kommer att bära skulden för missödet om en tidigare 

dömd person begår brott på arbetsplatsen.  

 

Den främsta anledningen till att arbetsgivarna begär utdrag ur belastningsregister är ”för att 

skydda allmänheten, patienten eller brukaren". Problematiken med det svaret är att 

registerkontroll inte är ett effektivt sätt att förebygga brott mot äldre personer (Brå, 2012. 

SOU 2014:48). Det är möjligt att arbetsgivarna tror att registerkontroll är ett effektivt sätt att 

skydda allmänheten, patienten eller brukaren. Att det helt enkelt inte är medvetna om att 

metoden inte är det mest effektiva sättet att förebygga brott och att de heller inte är medvetna 

om registerkontrollens negativa samhällskonsekvenser. Konsensus kring en specifik risk kan 

råda hos forskarna inom ett forskningsområde men det betyder inte att den råder hos 

allmänheten (Douglas, 1992). Den presenterade forskningen till den här undersökningen visar 

att registerkontroll har negativa effekter för kriminellas återanpassning till samhället och att 

det inte är ett effektivt sätt att förebygga brott. Den konsensus om de negativa effekterna av 

registerkontroll som råder inom forskningen delas inte av arbetsgivarna eftersom utdragen ur 

belastningsregistret fortsätter att öka.  
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Douglas har en relativistisk syn på risk där hon menar att risker ofta bedöms vara “för 

verkliga” och den kulturella inverkan på vad som anses vara en risk och inte är det avgörande 

i sammanhanget (Lupton, 1999). Arbetsgivarna bedömer risken med att anställa en tidigare 

dömd person som "för verklig", då de identifierar tidigare dömda som en överdriven 

riskfaktor. Enligt Douglas perspektiv skulle det inte vara effektivt att genom information och 

utbildning sammanfoga allmänhetens och forskningens syn på vilken risk en tidigare dömd 

person utgör. Istället behöver problemet analyseras utifrån de kulturella förutsättningar som 

ligger till grund för att arbetsgivares riskbedömning inte stämmer överens med forskarnas syn 

på registerkontrollens effekter och konsekvenser.   

 

6.4 Resultat i förhållande till metod 

För att undersöka generella skillnader mellan två grupper är en kvantitativ metod det mest 

lämpade tillvägagångssättet. Resultatet från en undersökning påverkas av vilken metod och 

tillvägagångssätt som används. Den här undersökningen samlade in data via webbenkäter, där 

frågorna hade stängda svarsalternativ. Ett sådant tillvägagångssätts främsta fördel är att 

resultatet lätt går jämföra svaren från ett stort antal respondenter, vilket var förutsättningen för 

att kunna besvara undersökningen frågeställning (Ahrne och Svensson 2015:26-27). 

 

Det är tänkbart att det även skulle kunna gå att studera enskilda och offentliga utförares 

användning av belastningsregister utifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt. En sådan 

undersökning skulle få ett annat fokus och istället undersöka arbetsgivarnas upplevelser och 

erfarenheter kring användandet av belastningsregister. Det skulle leda till en mer fördjupad 

förståelse kring arbetsgivares användande av belastningsregistret.  

 

En av de största begränsningarna som bör tas upp i den här studien är bristen på oberoende 

variabler i undersökningen. Studiens syfte var att studera skillnaderna i hur enskilda och 

privata arbetsgivare använder sig registerkontroll av belastningsregistret vid anställning av ny 

personal. Studiens två oberoende, alltså de variabler som skulle påverkade utfallet av de andra 

beroende variablerna, var regiform och antalet anställda på företaget. Med så få oberoende 

variabler kan förklaringen till skillnaden mellan enskilda och offentliga finnas i någon annan 

oberoende variabel som vi i denna studie inte undersökt. En begränsning med studien kopplat 

till val av oberoende variabler var att de geografiska skillnaderna inte kunde identifieras. 
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Respondenterna valdes ut genom dess geografiska position, alla de verksamhetschefer och 

enhetschefer som arbetade i någon kommun i Uppsala län ingick urvalet, liksom ett par 

utvalda kommuner i Stockholms län. I enkäten fanns det sedan ingen variabel som testade för 

vilken av dessa kommuner respondenten svarade ifrån. De lokala skillnaderna som kan 

påverka resultatet kan då inte identifieras. Nackdelen med att dels inte ha alla kommuner över 

hela Sverige är att vi inte kan generalisera vårt resultat till äldrevård och äldreomsorg i hela 

landet.  

 

En av undersöknings styrka i förhållande till metodvalet var att enkäten bestod av frågor om 

det faktiska förfarandet kring kontroll av belastningsregistret. Att endast ställa frågor om hur 

registerkontroll används gör att vi inte behöver ta hänsyn till respondenternas subjektiva 

uppfattningar. Det gör att tillförlitligheten till resultatet styrks. Slutligen bör framhållas att 

valet av metod trots vissa metodologiska brister lyckades besvara frågeställningen. “Finns det 

skillnader i hur enskilda och offentliga utförare använder sig av registerkontroll vid 

rekrytering av ny personal?”.  

 

6.4 Avslutning 

Resultatet från den här undersökningen visar att det finns skillnader mellan hur enskilda och 

offentliga utförare använder sig av utdrag ur belastningsregistret inom äldreomsorgen. De 

enskilda utförarna begär i högre utsträckning utdrag ur belastningsregistret vid rekrytering av 

ny personal. Det beror på att de enskilda utförarna i högre grad hade en policy gällande 

registerkontroll. Vi kan inte utifrån den här undersökningen visa vilka typer av bedömningar 

som arbetsgivarna gör utifrån belastningsregistret, något som vi anser behöver studeras vidare 

med hjälp av en kvalitativ ansats. Fortsatt forskning behöver även studera hur 

belastningsregistret används, vilken information arbetsgivarna anser att de får ut av 

belastningsregistret och vilka faktorer som spelar roll för arbetsgivarens bedömning.  
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Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi hur 

arbetsgivare inom vård och omsorgsbranschen använder sig av belastningsregistret vid 

rekrytering av personal.   

  

Syftet med vår undersökning är att få en tydligare bild av hur rekryterare inom äldrevården 

använder sig av kontroll av belastningsregistret och om det är ett fungerande hjälpmedel i 

rekryteringsprocessen.  
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Bilaga 2; Enkäten 

 
F1. I vilken regiform drivs verksamheten?  

1. Enskild/privat regi 
2. Offentlig regi 

 
F2. Hur många anställda finns det på arbetsplatsen?  
 
F3. Har kommunen/företaget en policy för registerkontroll i samband med anställning?  
(Uppvisande av utdrag från belastningsregistret) 

1. Ja 
2. Nej 

 
F4 Begär ni uppgifter från belastningsregistret i samband med rekrytering av ny personal?  

1. Ja, det begärs för alla. (Vidare till F6) 
2. Ja, det begärs för någon eller några. (Vidare till F6) 
3. Nej, det begärs inte för någon. (Vidare till F5a) 

 
F5a. Har ni någon gång övervägt att begära utdrag ur belastningsregistret från en 
arbetssökande?  

1. Ja. 
2. Nej. 

 
F5b. Anser du i egenskap av anställd på företaget att det finns behov för er att ta del av 
arbetssökandes uppgifter ur belastningsregistret?  

1. Ja. 
2. Nej. 
3. Vet inte, har inte tänkt på det. 

 
F5c. Vilket skulle vara det viktigaste skälet att begära utdrag ur belastningsregistret? (Frågan 
kan endast besvaras med ett alternativ) 

1. För att skydda arbetsgivarens ekonomiska intressen. 
2. För att skydda allmänheten, patienten eller brukaren (tredje man). 
3. För att inte skada förtroendet för verksamheten (ex skydda varumärket). 
4. För att skydda övriga arbetstagare. 
5. För att sålla bland en stor mäng ansökningar. 
6. Annan anledning, nämligen… 

 
F5d. Vilken eller vilka typer av brott skulle ni vilja kontrollera? Frågan kan besvaras med mer 
än ett alternativ.  

1. Våldsbrott (ex misshandel). 
2. Sexualbrott. 
3. Ekonomiska brott (ex stöld, förskingring). 
4. Narkotikabrott. 
5. Trafikbrott. 
6. Annan brottslighet, vad… 
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F5e. Vad är det avgörande skälet till att ni inte efterfrågar utdrag ur belastningsregistret? 
(Frågan kan endast besvaras med ett alternativ) 

1. Det är inte nödvändig information för rekrytering. 
2. Integritetsskäl. 
3. Annat skäl, nämligen… 
4. Vet inte, har inte tänkt på det. 

 

(Om ni inte begär registerutdrag tar enkäten slut här. Tack för din medverkan.) 

 
F6. Har det hänt att ni ställt krav på uppvisande av utdrag ur belastningsregistret för redan 
anställd personal? 

1. Ja. 
2. Nej. 

 
 
F7. Är ni en arbetsgivare som enligt svensk lag har rätt eller skyldighet att begära utdrag ur 
belastningsregistret?  

1. Ja. 
2. Nej. 
3. Vet inte. 

 
F8. Hur ofta händer det att det finns uppgifter om brott i de registerutdrag som den 
arbetssökande visar upp? Försök ange procent.  

1. 0% 
2. 1-5% 
3. 6-10% 
4. 11-15% 
5. 16-20% 
6. 21-100% 

 
F9. Har det hänt att ni anställt någon som har haft en anteckning i belastningsregistret? 

1. Ja. 
2. Nej. 
3. Frågan har inte varit aktuell. Utdrag med anteckning har inte visats upp. 

 
F10. Har det hänt att en anteckning i belastningsregistret varit avgörande för att neka en 
persons anställning hos er?  

1. Ja. 
2. Nej. 
3. Frågan har inte varit inte varit aktuell. Utdrag med anteckning har inte visats upp. 

 
F11. Vilket är det viktigaste skälet att ni begär utdrag ur belastningsregistret? (Frågan kan 
endast besvaras med ett alternativ.) 

1. För att skydda allmänheten, patienten eller brukaren (tredje man). 
2. För att skydda arbetsgivarens ekonomiska intressen. 
3. För att inte skada förtroendet för verksamheten (ex skydda varumärket). 
4. För att skydda övriga arbetstagare. 
5. För att sålla bland en stor mäng ansökningar. 
6. Annan anledning, nämligen… 

 
F12a. Vilken eller vilka typer av brott kontrolleras?  
Våldsbrott (ex misshandel) 

1. Ja 
2. Nej 
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F12b. Sexualbrott. 
1. Ja 
2. Nej 

 
F12c. Ekonomiska brott (ex stöld, förskingring). 

1. Ja 
2. Nej 

 
F12d. Narkotikabrott. 

1. Ja 
2. Nej 

 
F12e. Trafikbrott 

1. Ja 
2. Nej 

 
 
”Tack för din medverkan.” 
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Bilaga 3; Kodbok 

 

Variabel Fråga Kod 

Regiform I vilken regiform drivs 

verksamhten? 

0= Enskild 

1=Offentnlig 

Anstallda Hur många anställda finns på 

arbetsplatsen? Frågan kan 

besvaras på ett ungefär. 

Om respondenten inte svarat enbart en siffra, 

utan antingen skrivit siffran i ord så har detta 

kodats till den siffran som står. Om någon 

skrivit ca 50-60 har detta kodats till 55. De 

två angivna siffrorna sammanslaget och 

sedan dividerat.  

Policy Finns det en Policy för 

registerkontroll i samband 

med anställning? 

(uppvisande av utdrag från 

belastningsregistret. 

Ja = 0 

Nej = 1 

Vet ej = 99 

Belastningsy Begär ni uppgifter från 

belastningsregistret i 

samband med rekrytering av 

ny personal? 

Ja = 0 

Nej = 1 

Vet ej= 99 

 

Overvagt  

 

Har ni någon gång övervägt 

att begära utdrag ur 

belastningsregistret från en 

arbetssökande? 

 

Ja = 0 

Nej = 1 

Vet ej = 99 

Behov  Anser du/ni att det finns 

behov för er att ta del av 

arbetssökandes uppgifter i 

belastningsregistret? 

Ja = 0 

Nej = 1 

Vet ej = 99 
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Viktskälet Vilket skulle vara det 

viktigaste skälet att begära 

utdrag ur 

belastningsregistret? 

För att skydda allmänheten, patienten eller 

brukaren (tredje man). = 1 

För att skydda arbetsgivarens ekonomiska 

intressen. = 99 

För att inte skada förtroendet för 

verksamheten (ex skydda varumärket). = 99 

För att skydda övriga arbetstagare. = 99 

För att sålla bland en stor mäng ansökningar. 

= 99 

När att det är ett krav från kund. = 99 

Typavbrott Vilken eller vilka typer av 

brott skulle ni vilja 

kontrollera? Frågan kan 

besvaras med mer än ett 

alternativ. 

Våldsbrott (ex misshandel) = 1 

Sexualbrott = 2 

Ekonomiska brott. (ex stöld, förskingring) = 

3 

Narkotikabrott = 4 

Trafikbrott = 5 

Annat = 99 

Viktskälint Vad är det avgörande skälet 

till att ni inte efterfrågar 

utdrag ur 

belastningsregistret? 

Det är inte nödvändig information för 

rekrytering = 1 

Integritetsskäl = 2 

Man använder andra rekryteringsformer = 3 

Vet inte, har inte tänkt på det = 4 

Annat = 99 

Lag Är ni en arbetsgivare som 

enligt svensk lag har rätt eller 

skyldighet att begära utdrag 

ur belastningsregistret? 

Ja = 0 

Nej = 1 

Vet ej = 99 
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Belastanställd Har det hänt att ni ställt krav 

på uppvisande av utdrag ur 

belastningsregistret för redan 

anställd personal? 

Ja = 0 

Nej = 1 

 

hurofta Hur ofta händer det att det 

finns uppgifter om brott i de 

registerutdrag som den 

arbetssökande visar upp? 

0% = 1 

1-5%. = 2 

6-10% = 3 

11-15%= 4 

16-20% = 5 

21-100% = 6 

anstalltmedutdrag Har det hänt att ni anställt 

någon som har haft en 

anteckning i 

belastningsregistret? 

Ja = 0 

Nej = 0 

Frågan har inte varit aktuell. Utdrag med 

anteckning har inte visats upp.= 99 

hntavgörande Har det hänt att en 

anteckning i 

belastningsregistret varit 

avgörande för att neka en 

persons anställning hos er? 

Ja = 0 

Nej = 1 

Frågan har inte varit inte varit aktuell. Utdrag 

med anteckning har inte visats upp = 99 

Viktskalet  Vilket är det viktigaste skälet 

att ni begär utdrag ur 

belastningsregistret? 

För att inte skada förtroendet för 

verksamheten (ex skydda varumärket).= 99 

För att skydda arbetsgivarens ekonomiska 

intressen.= 99 

För att skydda övriga arbetstagare.= 99 

För att sålla bland en stor mäng 

ansökningar.= 99 

För att skydda allmänheten, patienten eller 

brukaren (tredje man).= 1 

När att det är ett krav från kund.= 99 
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Våldsbrott Våldsbrott (ex Misshandel) Ja = 0 

Nej = 1 

Sexualbrott Sexualbrott Ja = 0 

Nej = 1 

Ekonomisk Ekonomiska brott. (ex stöld, 

förskingring) 

Ja = 0 

Nej = 1 

Trafikbrott  Trafikbrott. Ja = 0 

Nej 

 

 

  



 45 

Bilaga 4; Icke signifikanta resultat 

 

 

1.1 

Användandet av 

belastningsregister 

Enskilda Offentliga Pearson 

Chi2 

N Bortfall 

Det finns en policy om 

registerkontroll. 

94,6% 

(53) 

52,0% 

(26) 

0,000 106 1 

Begär utdrag ur belastningsregister i 

samband med rekrytering av ny 

personal 

98,2% 

(55) 

54,9% 

(28) 

0,000 107 

 

0 

 

1.2. Arbetsgivare som begär utdrag från belastningsregistret 

 

 Enskilda Offentliga Pearson 

Chi2 

N Bortfall 

Arbetsgivare som enligt lag har rätt 

eller skyldighet att begära utdrag ur 

belastningsregistret 

77,1% 

(37) 

70,4% 

(19) 

,521 75 8 

Begärt uppgifter från 

belastningsregistret av redan 

anställd personal. 

27,3% 

(15) 

10,7% (3) ,084 83 0 

Anställt någon med anteckning i 

belastningsregistret. 

 

49,0% 

(24) 

68,4% 

(13) 

,149 68 15 

Anteckning i belastningsregistret 

har varit avgörande för att neka en 

person anställning 

39,1% 

(18) 

82,4% 

(14) 

0,002 63 20 

Skydda allmänheten som viktigaste 

skäl för att begära registerkontroll 

76,4% 

(42) 

89,3% 

(25) 

,158 83 0 
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1.3 

Vilka typer av 

brott kontrolleras 

 

Enskilda Offentliga Pearson 

Chi2 

N Bortfall 

Våldsbrott 96,4% 

(53) 

96,3% (26) ,988 82 1 

Ekonomiska 

brott 

98,2% 

(54) 

92,6% (25) ,205 82 1 

Narkotika 98,2% 

(54) 

92,3%  (24) ,191 81 2 

Trafikbrott 67,9% 

(36) 

61,5% (16) ,574 79 4 

Sexualbrott 94,5% 

(52) 

96,2% (25) ,755 81 2 

 

T-test, antalet anställda och regiform. 

Sig: 0,006 

Medelvärde:  

Offentliga 79,59 std deviation 77,023 std error mean 10,785 

Enskilda 47,13 std deviation 36,478 std error mean 7,875 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


