
rapport nr 16/2009

Ögonbindlar
i stället för mer

öppenhet?
Integriteten och informationen

om de arbetssökande

Av Dan Andersson



2

Rapporten ”Ögonbindlar i stället för mer öppenhet?”
utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i februari 2010

Författare: Dan Andersson
Tryck: LO-tryckeriet Stockholm 2010



3

Innehåll
Förord: Anne-Marie Lindgren........................................................................................
Inledning......................................................................................................................

1. Mer eller mindre diskriminering?.....................................................................

2. Fri ”information” om de anställda?................................................................

3. Minskad information ökar chansen!.................................................................
3.1 Anonyma ansökningar eller ögonbindlar..................................................................
3.2 Ökad information.....................................................................................................
3.3 Ökad information om hyresgästen..........................................................................
3.4 Omedveten diskriminering.......................................................................................

4. Effekter av att de arbetssökande vet för lite................................................

5. Efterfrågan på personinformation...................................................................
5.1 Arbetsgivarens efterfrågan på information.............................................................
5.2 Krav på information.................................................................................................
5.3 Ej lagreglerade krav på information om arbetssökanden.......................................
5.4 Oavsiktliga effekter..................................................................................................
5.5. Omfattning av registerutdragen.............................................................................

Information om hälsa:.......................................................................................
Försäkringskassan............................................................................................
Medicinska undersökningar vid anställning......................................................
Information om ekonomisk vandel....................................................................
Information om brott.........................................................................................

5.6 Integritetsberg?.......................................................................................................

6. Effekter om registerutdrag blir standard......................................................

7. Summerande diskussion....................................................................................
7.1 Risk för stärkt underordning...................................................................................
7.2 Vad kostar det att bli diskriminerad?......................................................................
7.3 Förstärker statistisk diskriminiering........................................................................

Slutord.........................................................................................................................

Källor...........................................................................................................................

Fotnoter......................................................................................................................

Arbetarrörelsens Tankesmedjas jobbpolitiska projekt

4

5
6
8

9
9
9

10
11
12

13
13
14
14
15
15
15
15
15
16
17
18

20

20
20
21
22

22
23
24

26



4

IT-revolutionen har skapat ett antal nya, och inga-
lunda enkla, frågor kring skyddet för den person-
liga integriteten. Det handlar både om vilka ökade
kontrollmöjligheter den kan öppna för staten, och
vilka kontrollmöjligheter som, i skilda former,
öppnas för ekonomiska intressenter att hålla koll
på individerna. De två senaste, långt ifrån avslu-
tade debatterna, om FRA-lagen resp. Ipred-lagen,
visar på denna dualitet: FRA-debatten handlar om
vilka möjligheter staten av säkerhetspolitiska skäl
ska ha till viss övervakning av e-post, Ipred-de-
batten handlar om möjligheterna för ekonomiska
rättighetsinnehavare att kunna spåra enskilda da-
toranvändare som olagligt sprider upphovsskyd-
dat material.

Och det kan ses som ett nytt inslag i debatten om
det personliga integritetsskyddet: de ökade möj-
ligheterna för ekonomiska intressen, av olika
slag, att hålla koll på enskilda individer. Vi finns
alla i ett stort antal register, varav en del uppgifter
är fullt offentliga. Vi lämnar alla elektroniska spår
efter oss: våra kortköp, vilka webbsidor vi besö-
ker och, i stigande utsträckning, det vi själva skri-
ver i sociala medier av olika slag.

Det finns, med andra ord, stora möjligheter att
hämta information om andra människor, utan att
de ens är medvetna om det. Redan en enkel
Google-sökning på en person kan i dag ge förvå-
nande mycket upplysningar, om än slumpvis och
ostrukturerat. Men tekniken skapar möjligheter –

eller mer rakt på sak: marknader – för att gå in
och strukturera all sådan redan offentlig informa-
tion, ställa ihop den, och sälja den. Det finns
redan sådana affärsmässigt grundade register där
det går att hämta uppgifter om inkomster, förmö-
genheter etc, som ställts samman med hjälp av
uppgifter i offentliga register. Och lagstiftningen i
dag är uppenbart inte avpassad för de integritets-
problem som detta väcker.

Dan Andersson tar i denna rapport upp de effekter
det kan få för enskilda individer i arbetslivet, med
tonvikt på frågor hur detta kan påverka den statis-
tiska diskriminering – bortval av vissa sökande på
grund av vissa mekaniska kriterier, som ålder, et-
nicitet, sjukskrivningshistoria, etc – som redan i
dag förekommer och som innebär att många män-
niskor inte får chansen till en samlad rättvis be-
dömning av sina kvalifikationer. Över huvud
taget är de arbetssökande i dag utsatta för betyd-
ligt hårdare kontroller – som internetbasserade
anställningsförfaranden, krav på utdrag ur offent-
liga register, kunskaps- och anlagstester, osv. –
där gränsdragningen mot den personliga integrite-
ten är svag, och där den egna kontrollen över vad
som händer med informationen är obefintlig. Ef-
tersom de allra flesta någon gång befinner sig i si-
tuationen som arbetssökande är det alltså en fråga
som berör många, och den behöver diskuteras
lika mycket som andra integritetsfrågor i IT-sam-
hället.

Förord

Stockholm i januari 2010
Anne-Marie Lindgren

utredningschef, Arbetarrörelsens Tankesmedja
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Motivet för att skriva denna uppsats är några tankar
jag fick efter diskussionen om FRAsommaren 2008.
Min undran var om det inte har uppstått en marknad
för information om individer och inte minst om ar-
betskraften.Vem gynnas och vemmissgynnas av den
ökade informationsmängden? Blir arbetsmarknaden
”bättre” om alla vet allt om alla eller var går gränsen
för vad det är rimligt att arbetsgivarna får veta om de
arbetssökande?

FRA-lagen handlar om statens möjligheter till över-
vakning/kontroll. Men det finns lika stor anledning
att oroa sig över den övervakning av medborgarna
som ekonomiska intressen av olika slag nu kan hålla
över medborgarna.

Våren 2009 publicerades en statlig utredning om in-
tegritetsskydd i arbetslivet. Den ökade informationen
och kontrollen om de som har anställning har skild-
rats i en rapport med titeln ”Om personlig integritet
för arbetstagare” av Dan Andersson och Anette
Olofsson. Den senare är förbundsjurist på LO/TCO –
Rättsskydd. Föreliggande uppsats handlar om infor-
mationen om de arbetssökande och deras personliga
integritet.

Bakgrunden är att även om arbetsgivarna inte aktivt
och strukturerat efterfrågar information om arbets-
kraften, så innebär den tekniska utvecklingen fal-
lande styckpris på personinformation. Det finns nu
teknik som gör det billigare att studera människor
utan att de vet om det. Och jag tror att lagstiftningen
ännu inte sett alla risker och att inte minst synen på
arbetsmarknaden ännu inte anpassats till de nya in-
strumenten för att kontrollera individerna.

Den statliga utredningen om den personliga integri-
teten slår fast att ”på arbetslivets område saknas ett
sammanhållet regelverk som tydligt anger var grän-
serna går för arbetssökandens och arbetstagares in-
tegritetsskydd”.1

Statens behov av att veta mycket om individerna
hänger delvis sammanmed välfärdssystemens fram-
växt. De senare åren har både sjuk- och arbetslös-
hetsförsäkringen reformerats i syfte att antingen
minska förmånerna eller öka kontrollen av utnytt-
jandet. Men enligt min mening har man inte beaktat
att balansen mellan de försäkrade å ena sidan och ar-
betsgivarna eller försäkringsgivarna å den andra kan
ha ändrats till följd av ny teknik. Föreställningen är att
de långa söktiderna eller sjuktiderna, alltså långa tider
utan arbete, kan bero på att de arbetslösa värderar fri-

tid högt. Men detta negligerar förekomsten av dis-
kriminering och dess betydelse för sortering av ar-
betssökande i kön till jobben. Det tar inte heller
hänsyn till att arbetsgivarnas urvalsprocess sannolikt
tar längre tid än tidigare. Den kan också ha blivit ef-
fektivare i sin iver att sortera bort sökandemed ohälsa
eller lägre produktivitet. Så kallat utanförskap behö-
ver inte bero på individen utan på hur arbetsmarkan-
den fungerar.

Före och efter internet
Lagstiftningen kring arbetsmarknaden växte fram
före internets utbredning. Arbetslöshetsförsäkringen
växte fram från mitten av 1930-talet. Arbetsmark-
nadspolitiken växte fram under 1950- och 1960-talet.
MBL och LAS är produkter av 1970-talet. Lagstift-
ningen om jämställdhet är från år 1991 och om dis-
kriminering från år 1999.

Det är nu en ny teknisk miljö på arbetsmarknaden.
Internet ger en snabb tillgång till data men också en
ny möjlighet för kränkning av den personliga integ-
riteten. Medicintekniken innebär möjlighet att förut-
spå de arbetssökandes framtida ohälsa. Det
allmännas information om individers ekonomi ökar.
Samkörning av myndigheters register ger en god
insyn i löntagarnas ekonomi. Sammanhållna journa-
ler och ökat utbyte av informationmellan olika vård-
givare betyder ökad spridning av information om den
enskildes hälsa. Kreditupplysningstjänster via SMS
och internet utvecklas.2

Det finns också sociala elektroniska tjänster som ”Fa-
cebook”, där individer nog inte är medvetna om att
deras information till vänner och nätbekanta kan spa-
ras, spridas och vara tillgängliga för arbetsgivare och
att det de berättat i ungdomen kan ligga dem till last
senare när de söker ett jobb. Inte minst viktigt är att
internetbaserade sökkanaler alltmer används av ar-
betsgivare och arbetstagare.

Det finns inget sammanhållet regelverk som tar upp
de arbetssökandens eller de sjukas perspektiv eller
deras som hamnat i de omfattande offentliga regis-
ter, som ger inblickar i människor vandel. Befintlig
lagstiftning och de kontrollerandemyndigheterna tar
sannolikt inte tillräcklig hänsyn till att tekniken ger
bättre möjlighet att övervaka den svagare parten och
att det påverkar deras möjlighet att få arbete eller att
behålla ett arbete.

Inledning

Stockholm i december 2009
Dan Andersson
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På en perfekt fungerande marknad har köparen
eller säljaren av varan eller arbetskraften fri till-
gång till information så att de kan fatta de ratio-
nella besluten. Men vad innebär det om
arbetsgivaren har full information om individens
produktiva egenskaper, både bakåt i tiden och
genom ny teknik också framåt i tiden.

Varje år tillsätts 300 000 – 350 000 jobb till ex-

terna sökanden. Ca 200 000 är nytillträdande och
resten är arbetsgivarbyten. Det är naturligt att ar-
betsgivarna vill ha mycket information om dessa
externa rekryteringar.3

Min hypotes är att ökad information på arbets-
marknaden kan vara ett verktyg för en finare såll-
ning av arbetskraften vilket ökar den strukturella
arbetslösheten. Den hypotesen får man delvis
svar på i redovisningen av aktuell forskning om
diskriminering.

Arbetsgivarens process för att rekrytera arbets-
kraft bygger på flera steg:

1. Beslut om att rekrytera
2. Utarbetande av kravprofiler
3. Val av rekryteringsmetod
4. Grovsållning bland ansökningar
5. Intervju och referenstagning och
6. Jobberbjudanden

I den enklaste modellen anställer arbetsgivaren
den person som producerar mer än den merkost-

nad som anställningen innebär för arbetsgivaren.
I anställningsögonblicket bör man tänka sig att
arbetsgivaren tar hänsyn till sina egna preferen-
ser och till vad de anställda har för preferenser.
De anställda påverkar också ofta anställningsbe-
sluten formellt vid medbestämmande eller
genom deltagande i intervjuer eller implicit
genom att arbetsgivaren tar hänsyn till vad denne
tror att de anställda tycker. Arbetsgivaren tar

också hänsyn till kundens för-
modade preferenser.

Det innebär att det finns tre
klasser av modeller: arbetsgi-
vardiskriminering, arbetsta-
gardiskriminering samt konsu-
mentdiskriminering. Effekter-
na av de olika typerna av dis-
kriminering är likartade, de
leder till lägre sysselsättning
och lägre löner för de diskri-
minerade.

I anställningsögonblicket har
arbetsgivaren ofullständig in-
formation. I det läget är det ra-
tionellt med statistisk diskri-
minering d.v.s. att vid infor-
mationsbrist avstå från att an-
ställa personal från grupper
som kan tänkas ha lägre pro-

duktivitet än den lön som arbetsgivarna har att
betala enligt avtal.

Man behöver också skilja mellan preferensdis-
kriminering och statistisk diskriminering och
ställa frågan hur ökad information påverkar de
två formerna av diskriminering.

Med preferens- eller värdediskriminering på ar-
betsmarknaden avses att en arbetsgivare har
”onytta” av att anställa t.ex. personer som har en
bakgrund i ett annat land än i det de söker arbete.
Preferensdiskriminering återspeglar alltså de för-
domar eller värderingar som arbetsgivare eller
anställda har om individer beroende på deras et-
niska ursprung, religion, klass, kön, sexuella
läggning och kanske också ålder.

Den andra formen av diskriminering är statistisk
diskriminering. I avsaknad av information om in-
dividers egenskaper kan det vara rationellt för ar-
betsgivarna att vid anställning utgå ifrån
egenskaper i den grupp individen tillhör. D.v.s.

1. Mer eller mindre diskriminering?
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Antal nyanställningar, totalt och fördelat på inträden
och arbetsgivarbyten, per kvartal 1994-2008

Samtliga nyanställningar
Inträden
Arbetsgivarbyten

Källa: Arbetsmarknadsrapport 2009:1. Arbetsförmedlingen.



diskriminering efter gruppegenskap som ålder,
kön eller etnicitet. Det bygger på föreställningar
om egenskaper eller beteenden som anses vara
överrepresenterad i en grupp.

Ekonomen Anna Thoursie sammanfattar forsk-
ningen på följande vis:

”De båda grundläggande antagandena i teorier
om statistisk diskriminering är följande:
1. arbetsgivaren vill fatta ett för denne ekono-
miskt gynnsamt rekryteringsbeslut givet lägsta
möjliga anställnings- eller befordringskostnad,
2. arbetsgivaren har inte all relevant informa-
tion om den individ som skall anställas eller be-
fordras”.4

I en arbetsmarknad där det inte förekommer an-
ställningsskydd eller där de implicita kontrakten

mellan arbetsgivare och den anställde är svaga
finns det begränsat behov av information om den
anställde. Men om det är ett starkt anställnings-
skydd eller beroendet av individen är starkt på
grund av dennes ställning i produktionen ökar ar-
betsgivarens behov av information om faktorer
som kan påverka arbetets utförande.

Till detta kommer ansvar för individen som lag-
stiftningen ställer. Om arbetsgivaren av staten
åläggs ett omfattande ansvar för individens för-
sörjning vid sjukdom eller kostnader för dennes
rehabilitering ökar intresset för en statistisk dis-
kriminering av individer som utgör potentiella
kostnadsrisker. Arbetsgivare har också starka
ekonomiska drivkrafter att få veta mycket om in-
dividens tidigare arbetsliv, aktuella hälsa och
livsstil samt att få veta hur individens hälsa kom-
mer att utvecklas i framtiden.

7
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Statistisk diskriminering uppkommer just för att
det finns ofullständig information och agerandet
är diskriminerande för att individerna behandlas
efter gruppens egenskaper och inte efter indivi-
dens egna.

För att kompensera för den onytta arbetsgivarna
har av att anställa en person som denne ogillar så
utgår en lägre lön. En lägre lön kan alltså kom-
pensera för onyttan av att anställa arbetstagare ur
en grupp som ger onytta. Det kan också utifrån
föreställning om statistisk diskriminering vara re-
levant att erbjuda lägre lön eller ingen anställ-
ning alls för utrikesfödda om arbetsgivarna inte
kan bedöma den utbildning individen har från
hemlandet eller vet att immigranter från ett visst
land har som genomsnitt lägre lön. Med ökad
kunskap om individens förmåga kan det med
ökad anställningstid vara motiverat med ökad
lön.

Hur hänger detta nu samman med den nya infor-
mationstekniken? En helt central frågeställning
är denna: är det så att motiven för statistisk dis-
kriminering minskar om arbetsgivarna får mer
information om individens egenskaper eller
hälsa? Det innebär att de inte behöver använda
sig av statistisk diskriminering, utan kan utgå
ifrån relevant information om individen. Man
kan tänka sig att mer information minskar fördo-
marna och gör beslutsfattandet mer rationellt.
T.ex. anses validering, ökad kunskap om utri-
kesföddas betyg, öka sannolikheten för anställ-
ning. (Jag skall strax redovisa forskning som
ifrågasätter denna optimistiska syn.)

Låt oss utgå ifrån en arbetsmarknad med två
grupper. En kärngrupp och en marginell grupp.
Arbetsgivarna kan identifiera ett antal positiva
och negativa egenskaper hos individerna i kärn-
gruppen som oftast har fast anställning, men de
har inte full information om för- och nackdelar
hos dem. De känner de anställas nuvarande pro-

duktivitet men känner inte deras framtida hälsa
eller har kunskaper eller andra faktorer som kan
påverka förtroendet för dem.

Om den marginella gruppen har arbetsgivarna
viss information om deras negativa egenskaper
men begränsad information om deras positiva
egenskaper, eftersom de har sämre referenser om
sin förmåga. En situation med väsentligt ökad in-
formation kommer att få följande effekter:

För det första så blir informationen om kärngrup-
pen tydligare.Arbetsgivarna får veta mer om ris-
kerna för framtida ohälsa och de kan bli
medvetna om problem i personers privatliv som
alkoholkonsumtion eller betalningsanmärk-
ningar, mm, som påverkar individens karriär. För
det andra kan arbetsgivarna få en allt bättre in-
formation om den marginella gruppen, t.ex. sjuk-
skrivningshistoria eller brottsbelastning. Denna
grupp får svårare att få en anställning.

Den huvudsakliga effekten av ökad information
är ökad differentiering av den stora kärngruppen.
Det blir lättare att få negativ information om in-
divider som egentligen inte har att göra med pre-
stationskraven i det aktuella arbetet. Det blir för
arbetsgivarna lättare att urskilja en grupp med
låga risker och en som statistiskt sett har högre
risker.

Om arbetsgivare inte tror att de med den nya tek-
nikens möjligheter får perfekt information kan
den ökade informationsmängden ändå ge möj-
lighet till att dela in arbetskraften i mer finförde-
lade grupper. Det är lika väl en statistisk
diskriminering men med bättre information om
gruppegenskapen. Det innebär en än effektivare
sortering och rangordning på arbetsmarknaden
som missgynnar många individers anställnings-
möjligheter.

2. Fri ”information” om de anställda?
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Det finns flera aktuella studier, också om den
svenska arbetsmarknaden, som utmanar före-
ställningen att det blir effektivare ju mer infor-
mation det finns på arbetsmarknaden om de
arbetssökande.

3.1 Anonyma ansökningar
eller ögonbindlar

• Ett exempel som används i en lärobok för
ekonomer beskriver studier av musikers möj-
lighet att bli befordrade inom en orkester, som
visade följande:
Sannolikheten för musiker av kvinnligt kön att
bli befordrade och få plats i en symfoniorkes-
ter i USAökade när de fick spela upp bakom en
skärm och bedömarna därmed inte var infor-
merade om vilket kön musikerna tillhörde.
Dvs. ögonbindlar vid rekrytering har betydelse
för utfallet av rekryteringen.5

• Oskar Norström-Skans och Olof Åslund re-
dogör för en studie om anonyma ansökningar i
Göteborgs kommuns norra stadsdelar. Resulta-
ten är att kvinnor jämfört med män hade 6 pro-
cent lägre sannolikhet att bli erbjuden intervju
i öppna anställningsprocesser medan de i ett
anonymt förfarande hade 2,8 procents högre
sannolikhet. De sökande från icke västligt land
hade, jämfört med de med svensk bakgrund,
nära 9 procents lägre sannolikhet i öppen pro-
cess att bli erbjuden en intervju och vid en ano-
nym process lika stor sannolikhet som de med
svensk bakgrund.

Det viktigaste är dock att gå vidare från en an-
ställningsintervju till anställning. Kvinnors chans
att bli erbjuden anställning var 3,8 procent lägre
vid öppen process men 2,9 procent högre vid en
anonym process. De vinner alltså på en anonym
process. Den anonyma processen hjälpte dock
inte generellt sökande med icke västlig bakgrund
till ökad sannolikhet att bli erbjuden arbete.

Det första steget i ansökningsförfarandet påver-
kas således av en anonym process men inte det
sista och avgörande steget. Man kan spekulera i
att vid den anonyma processen undviks i det för-
sta steget en statistisk diskriminering. Men pre-
ferensdiskriminering får däremot genomslag i
andra steget, vid anställningsintervjuerna.6

– En rapport från ILO (International Labour
Office) visar att kvinnor som tillhör en minori-

tetsgrupp i genomsnitt behöver söka 11,1 jobb
för att bli kallade till intervju, män 10,4 jobb.
Kvinnor ifrån majoritetsgruppen behöver söka
4,1 jobb för att bli kallade till intervju och män
lika många, 4,1 jobb. Rapporten skulle kunna
tolkas till svenska förhållanden som om kvin-
nor med utländsk bakgrund har svårast att få
en anställning.7

Det finns alltså visst stöd för att ögonbindlar eller
anonyma processer skulle ge mer lika chanser för
de arbetssökande.

3.2 Ökad information

I en färsk svensk forskningsrapport ställs frågan
hur arbetsgivarna agerar när de får ökad infor-
mation om arbetskraftens produktiva egenskaper.
Arbetsgivarna får i två steg ta del av information
för olika arbetssökande. I första steget får de in-
formation om lika observerbara kvaliteter för in-
divider med svenska respektive arabiska namn.
Ansökningarna var av samma kvalité (med av-
seende på utbildning, ålder, arbetslivserfarenhet,
bostadsadress och kön – egenskaper som dessu-
tom slumpmässigt tilldelas respektive ansökan.

Två likvärdiga jobbansökningar (CVn) skickades
till faktiskt utannonserade jobb på platsbanken. Re-
sultatet blev att en personmed arabisk namnmåste
söka 18 jobb för att få positiv respons från arbets-
givare i jämförelse med 10 jobb för en personmed
svenskt namn. Slutsatsen är att arbetsgivare har ne-
gativa uppfattningar om icke-observerbara egen-
skaper hos personer med arabisk bakgrund, det är
en preferensdiskriminering.

Den intressanta frågan är om ökad information
kan leda till ökad möjlighet att få arbete. I ett
andra steg i den aktuella studien ökar informa-
tionen till arbetsgivarna om de jobbsökandes
egenskaper eller meriter. I experimentet tilldelas
CVn med arabisk klingande namn 1-3 års högre
relevant arbetslivserfarenhet. Detta gör det möj-
ligt att testa de fördomar eller föreställningar som
arbetsgivarna har rörande de sökande och samti-
digt om ökad information ökar sannolikhet att få
arbete.

Forskarna finner att den så kallade ”call-back”
gapet mellan ansökningar med svensk och ara-
bisk namn försvinner för kvinnor men är oför-
ändrad för män. Resultatet är en signifikant
skillnad i förbättrad möjlighet att få arbete för

3. Minskad information ökar chansen!
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kvinnor med arabiskt namn. Men motsvarande
gäller inte för arabiska män trots att också deras
CV i andra steget av information till arbetsgi-
varna innehåller längre arbetslivserfarenhet.
Kvinnor med arabisk bakgrund kan således kom-
pensera med högre arbetslivserfarenhet. Så är
inte fallet för män med arabisk bakgrund.

Mer information om individen har här inte ökat
sannolikhet att få arbete. Forskarna tror att det
kan vara så att stereotyper eller fördomar om ara-
ber till stor del är en manlig stereotyp.8

• Eriksson och Lagerström har 2007 redovisat
en liknande studie baserad på en internetbase-
rad sökkanal via arbetsförmedlingen. De fin-
ner att företag använder enkelt observerbara
egenskaper, som etnicitet, ålder och sysselsätt-
ningsstatus, för att sortera de arbetssökande.
Eriksson och Lagerström finner att arbetssö-
kande som har icke-nordiska namn, är äldre
eller arbetslösa får färre kontakter, och att det
gäller även när man tar hänsyn till andra skill-
nader. De finner också att de som får fler kon-
takter har större sannolikhet att få ett arbete.
(Diskriminering i anställningsprocessen: re-
sultat från en internet-baserad sökkanal. Stefan
Eriksson, Jonas Lagerström. IFAU 2007:17)

• Magnus Carlsson och Dan-Olof Roth skickar
fiktiva ansökningar till arbetsgivare som an-
mält lediga platser till arbetsförmedlingen. De
finner 50 procents högre kallelsefrekvens, dvs.
att komma till en intervju med arbetsgivaren,
för ansökningar med svenskklingande namn
jämfört med arabiskt klingande namn. De fin-
ner också att den relativa kallelsefrekvensen för
ansökningar med svenskklingande namn är
högre i yrken med relativt många utrikesfödda
och i lågkvalificerade yrken.

Svårigheterna för dem med arabisktklingande
namn tycks inte vara mindre i yrken där det finns
fler utrikesfödda eller i yrken med lägre krav på
kvalifikationer. Det verkar inte räcka med att
sänka kraven på de yrken de söker för att bli kal-
lad. Det finns också en klasskomponent som är
viktig att se. Både etnisk bakgrund och klass spe-
lar roll. Att diskrimineringen är större mot ara-
biska namn i yrken med många utrikesfödda är
ett svårttolkat resultat och visar på problemets
många dimensioner.

När det är en man som är ansvarig för rekryte-
ring, när det är ett mindre företag samt där per-
sonalomsättning är lägre är denna form av
diskriminering mer uttalad.9

En studie från 2006 av Per-Anders Edin och
Jonas Lagerström använder möjligheten till kon-
takt via arbetsförmedlingens internetbaserade
tjänst. I studien kan de arbetslösa välja att ut-
nyttja det faktum att de är fria att avslöja sitt
namn eller/och kön eller ej för potentiella ar-
betsgivare. Deras huvudresultat är att kvinnor har
15 procents lägre chans att bli kontaktade av ar-
betsgivare än män, och att skillnaden fullt ut kan
förklaras av diskriminering.10

• Agerström, Rooth och Carlsson undersöker
outtalade och uttalade fördomar bland arbets-
givare och bland studenter mot personer med
arabmuslimska namn samt överviktiga. Båda
dessa grupper visar outtalade fördomar mot
dessa grupper och associerar dem med nega-
tiva attityder samt att de har lågpresterande
egenskaper jämfört med infödda svenska män
och normalviktiga personer. En stor andel, 76-
94 procent, uppvisar åtminstone svaga impli-
cita fördomar.

De uttalade fördomarna mot arabmuslimer och
överviktiga är mer modesta vilket förklaras av att
det inte är socialt accepterat att uttrycka negativa
känslor mot grupper eller tillskriva dem egen-
skaper som är direkt ofördelaktiga.11

Bevisen på en prefensdiskriminering och på sta-
tistisk diskriminering är numera så många att
man med stor säkerhet kan säga att det är ett om-
fattande problem att en stor del av arbetskraften
har svårt att få arbete beroende på den etniska
bakgrund som deras namn uttrycker. Det är rim-
ligt att tala om intrång i de arbetssökandes pri-
vata sfär.

3.3 Ökad information
om hyresgästen

En annan studie redovisar samma problemställ-
ning, men nu på hyresmarknaden. Hyresvärdar i
Sverige fick över internet ansökningar om att få
hyra. Studien hade hypotesen att ökad informa-
tion om de sökande skulle öka sannolikheten för
svar oavsett etnisk bakgrund. Informationen om-
fattade sysselsättning, utbildning och äktenskap-
lig status. De som hade arabiska muslimska
namn fick färre svar från hyresvärdarna än de
svenska sökarna av lägenheter.

Alla sökande förbättrade sin ställningmed ökad in-
formation, men diskrimineringen mot de med ara-
biskt/muslimskt namn kvarstod vilket indikerar att
ökad information inte reducerar diskrimineringen.
Diskrimineringen bygger alltså på preferenser och
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inte på brist på information. Slutsatsen är att ökad
information om de sökande inte minskar diskrimi-
neringen på bostadsmarknaden. 12

Uppsatsen ovan är intressant därför att hyres-
marknaden har flera likheter med arbetsmarkna-
den och för att forskarna har hypotesen att ökad
information kommer att utjämna individernas
chanser till ett kontrakt.

Här finns enligt min mening flera tveksamheter.
Ekonomer utgår ifrån att ”information” är en
neutral term och att det är 100 procent rationella
aktörer på marknaden. Jag har redan beskrivit
diskriminering i form av preferensdiskriminering
(värderingar) och statistisk diskriminering (grov-
sållning). Därtill finns det en strukturell diskri-
minering.

Det är nödvändigt att ta hänsyn till skillnad i
samhällsposition mellan de som kräver informa-
tion och de som skall lämna information om sina
egenskaper eller meriter.

Förutom ”etnicitet” finns även klass. Det kan
vara så att undersökningen jämför bostadssö-
kande från medelklass och från arbetarklass,
både inrikes- och utrikefödda. De som kan öka
sina chanser med ökad information kan vara ut-
rikesfödda med medelklassbakgrund. Den fråga
jag ställer är om ökad information kan undanröja
skillnader i sannolikheten att få hyra eller att få
ett arbete som beror på skillnad i klass mellan hy-
resvärden eller arbetsgivaren och den eventuella
hyresgästen eller arbetstagaren?

När hyresvärdar eller arbetsgivaren har preferens
för diskriminering av en grupp så krävs det mer
än ökad information att kompensera reellt för
handikapp i form av etnisk bakgrund, kön, klass,
ålder eller sexuell läggning.

Därför bör arbetsgivare ibland ”gömma” infor-
mationen, att skapa ögonbindlar, för att chanser
för kvinnor och utrikesfödda skall öka till an-
ställning eller befordran. En blind process vid re-
krytering är en väg, alltså minskad information,
för att skapa likvärdiga chanser. I en sådan pro-
cess fastnar dock lågstatusgrupper i ett senare
skede, nämligen när de blir kallade till intervju.
Det gällde dock inte för de kvinnliga musikerna
vid uppspelning bakom en skärm eftersom själva
intervjun eller arbetsprovet var blint.

3.4 Omedveten diskriminering

Det vi här redovisar är en obalans på arbets-
marknaden i tillgång på information som möj-
ligtvis ökar. Det är alltså viktigt att förstå effekten
av ”strukturell diskriminering, vilket avses att
samhällets struktur är sådan att diskriminering
avsiktligt eller oavsiktligt förekommer”. Det vik-
tiga här är alltså att det finns en oavsiktlig dis-
kriminering som arbetsgivaren eller de som
företräder arbetsgivarna inte är medvetna om. En
expertrapport från finansdepartementet utveck-
lar detta:
”Diskriminering kan påverka företagets age-
rande i alla ovan nämnda faser av rekryteringen;
kravprofilen kan inkludera omotiverade krav på
som utesluter vissa grupper, företaget kan välja
sökkanaler som enbart vissa grupper har tillgång
till, och diskriminering kan medföra att sökande
ur vissa grupper har tillgång till, och diskrimi-
nering kan medföra att sökande ur vissa grupper
sållats bort såväl i grovsållningen som senare i
rekryteringsprocessen.”13
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Hur skall man beskriva den strukturella skillnad
som bestämmer olika tillgång till information på
arbetsmarknaden? I den ideala ekonomiska mo-
dellen har båda parter på en marknad fri tillgång
till information. Det betyder i detta fall att ar-
betsgivare och löntagare har samma tillgång till
information om varandra och att marknaderna
för information är lika effektiv för båda aktö-
rerna. Löntagarna skall veta vilka arbetsgivare
som diskriminerar, har haft näringsförbud eller
förekommer i belastningsregister, fällts för dis-
kriminering eller har betalat svarta löner utöver
sedvanliga uppgifter om löner och sociala vill-
kor.

Att alla som vill kan fylla i sitt CV på arbetsför-
medlingens internetbaserade tjänst innebär inte
att de har tillgång till alla jobb som annonseras
ut. Det enkla exemplet är att arbetsgivare kan få

reda på alla arbetssökande via förmedlingen och
nästan alla uppgifter om alla dessa arbetssökan-
den, medan arbetssökande bara får reda på en del
av de arbeten som är vakanta och begränsad in-
formation om arbetsgivaren och arbetsuppgiften.

Som exempel så visar forskning att information
ökar löntagarnas möjligheter på arbetsmarkna-
den. Ekonomerna Solomon W Polachek och Jun
(Jeff) Xiang jämför de löner som löntagarna i 11
olika länder har i förhållande till den högsta lön
de kan väntas ha med hänsyn tagen till utbild-
ningsnivå, arbetslivserfarenhet och kön.14 Ofull-
ständig information leder till att löntagare
accepterar jobb med lägre lön än de skulle ha
kunnat få. Lönerna är, enligt Polachek och
Xiang, i genomsnitt 30-35 procent lägre än de
skulle vara om arbetssökande visste vilka löner
företagen betalade.15

4. Effekter av att de
arbetssökande vet för lite
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Att det enligt arbetsgivaren finns ett behov av in-
formationsinhämtning behöver inte innebära att
det blir tillåtet så att det uppstår en efterfrågan.
Men vilka skäl har arbetsgivaren för att skaffa in-
formation om en individ inför ett anställningsbe-
slut?

5.1 Arbetsgivarens
efterfrågan på information

I detta avsnitt skall jag redovisa vad arbetsgi-
varna vill veta och vad medborgarna har för åsik-
ter. I enkät till större svenska företag, varav 366
personer svarade, framför allt personalchefer, (88
procent) visades ett brett intresse för olika aspek-
ter av de arbetssökandens liv.

Tabellen ovan sammanfattar vad arbetsgivarna
redan får veta och vad de vill veta. De får redan
veta om arbetssökanden har relevant utbildning
och arbetslivserfarenheter.

Intressant är att så många som 28 procent redan
har information om domar och 19 procent om be-
talningsanmärkningar. Notera också att det redan
är vanligt att få uppgifter via försäkringskassan
och intresset att via internettjänster leta efter upp-

gifter om individer.Arbetsgivarna vill få veta om
arbetssökandens medicinska historia via försäk-
ringskassan och framtida hälsorisker via häls-
oundersökningar. Men anställarna vill också veta
mer om drog- och alkoholvanor och sökandens
ekonomi samt brottsbelastning. Undersökningen
ovan bekräftar att det finns en ej tillgodosedd ef-
terfrågan och information om de arbetssökan-
dens vandel.16

Medborgarnas uppfattning är annorlunda: Stats-
vetarna Ulf Bjereld och Henrik Oscarsson visar
att i 2008 års SOM-undersökning har det svenska
folket blivit mer skeptiskt inställt till tvångsme-
delsanvändning sedan föregående mättillfälle
2002. De största förändringarna avser åsiktsre-
gistrering (andelen ”aldrig” ökade från 46 till 52
procent), censur i press, radio och tv (från 55 till
63 procent) samt förbud mot demonstrationer
och möten (från 39 till 46 procent). Motståndet
mot användning av telefonavlyssning och post-
och paketkontroll har blivit något starkare. Även
om förändringarna är små är de samtliga statis-
tiskt signifikanta.17

Men det är en påtaglig skillnad mellan vad ar-
betsgivarna vill veta och vad allmänheten anser
är rimligt att de får veta.

5. Efterfrågan på personinformation

Referenser 99% 1%
Tidigare anställningar 82% 3%
Utbildningshistorik 61 % 10 %
Hälsokontroll 32 % 31 %
Brottsdomar och stämningar 28 % 49 %
Alkohol- och drogtest 20 % 45 %
Kreditupplysning och 19 % 30 %
betalningsanmärkningar
Företagsengagemang 13 % 18 %
Frånvaro via Försäkringskassan 9 % 53 %
Google, FaceBook, 8 % 19 %
Linked In eller liknande
internettjänster
Konkurser 20 %
Inkomstuppgifter 5 % 16 %
Övrig privatekonomi 1 % 20 %

Vilken av följande
bakgrundskontroller
gör ni vid rekrytering?

Vilka av följande bak-
grundskontroller gör ni inte
idag, som du skulle vilja
göra för att ge en ökad
trygghet vid anställning?

Källa: Skyddet för den personliga integriteten - kartläggning och analys SOU 2007:22
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Undersökningen ovan redovisades år 2007 och
är gjord av SCB på beställning av den då arbe-
tande utredningen om personlig integritet. 2/3 av
de svarande anser att arbetsgivarna skall ha rätt
att kontrollera sökandens uppgifter. Men bara
drygt 1/3 anser att arbetsgivarna skall ha rätt att
ta reda på så mycket som möjligt. Bara 16 pro-
cent anser att arbetsgivarna skall ha rätt kräva ett
personlighetstest av den sökande.

Slutsatsen är att arbetsgivarnas aptit på informa-
tion om de arbetslösa ökar och medborgarna i
viss avseenden vill ha ökat skydd för sin integri-
tet.

5.2 Krav på information

I det följande avsnittet skall jag redovisa den år-
liga volymen av personinformation.

Huvudintrycket är att det är påfallande mycket
information som är i omlopp och att det är en stor
del av befolkningen som har ”anteckningar” i re-
gister som är till men för dem vid ansöknings-
tillfällen.

• Det finns legala krav på att den anställde
måste ha vissa hälsoegenskaper för att kunna
utföra arbetsuppgiften. Ett exempel på detta är
personer som har ansvar för säkerhet och hälsa
som poliser, brandmän eller piloter.

•Arbetsgivare inom förskoleverksamhet, skol-

barnomsorg eller skola är skyldiga att begära
att arbetssökande har utdrag ur belastningsre-
gistret. Men arbetsgivare kan också kräva ut-
drag ur detta register för andra yrkesområden.
Rättsläget tycks inte hindra att arbetsgivare i
privat sektor ställer dessa krav.18

Utredningen om personlig integritet uttrycker det
så här: ”Arbetsgivare är i vissa fall skyldiga att
begära att få se en arbetssökandens utdrag ur be-
lastningsregistret. Så är exempelvis fallet när en
person erbjuds anställning inom förskoleverk-
samheten. Bestämmelser härom återfinns i lagen
(2000:873) om registerkontroll av personal inom
förskoleverksamhet, skola och barnomsorg. Lik-
nande regler gäller enligt lagen 2005:405 om för-
säkringsförmedling, som krav för att någon skall
få utföra arbete som försäkringsförmedlare. De
utdrag ur belastningsregistret som skall företes
innehåller i förkommande fall information om
vissa vålds- och förmögenhetsbrott, se lagen om
(1998:620) om belastningsregister.”19

5.3 Ej lagreglerad krav på
information om arbetssökanden

Det har blivit alltmer vanligt med personlighets-
tester vid anställningar som ger uppgifter om in-
dividen som sedan lagras, och såvitt jag förstår,
utan klara regler för användningen.20

Det finns numera särskilda rekryteringsföretag
samt företag som utvecklar arbetstagarna och

Vad bör en arbetsgivare göra som vill veta mer om den arbetssökande än vad som framgår
av ansökningshandlingar och intervjuer?

Procent

Arbetsgivaren bör nöja sig med sökandens egna undersökningar 20

Totalt 100

Ingen åsikt 3

Arbetsgivaren bör kontrollera/verifiera sökandens lämnade uppgifter 63

Arbetsgivaren bör ha rätt att ta reda på så mycket som möjligt om sökanden 35

Arbetsgivaren bör kunna ställa som anställningsvillkor att sökanden genomgår ett personlighetstest 16

Annan åtgärd 1

Källa: Skyddet för den personliga integriteten - kartläggning och analys SOU 2007:22
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eller arbetsplatserna och därigenom samlar på sig
information om individer. Det kommer sannolikt
att utvecklas en marknad för personinformation.
Exempel på detta är webbplatser där man kan
läsa all offentlig ekonomisk myndighetsinfor-
mation om en individ.

Ansvar för sjuklön och rehabilitering av enskilda
arbetstagare kräver att arbetsgivaren får tillgång
till känsliga uppgifter om arbetstagarens hälso-
tillstånd. Personalpolitik, ambitioner som syftar
till en mer individuell lönesättning innebär att ar-
betsgivaren via samtal och mätningar av presta-
tioner och egenskaper samlar på sig alltmer
känslig information om arbetstagaren.21

5.4 Oavsiktliga effekter

Krav från staten som i grunden syftar till att
stärka individens ställning har en baksida. ”Om
arbetsgivaren exempelvis åläggs att genomlysa
en verksamhet med hänsyn till arbetstagarnas
kön, handikapp, sexuella läggning, etniska bak-
grund och ålder behöver arbetsgivaren tillgång
till åtskilligt med information om arbetstagarna,
information som dessutom kan vara mycket
känslig.”22

Om det blivit vanligt att ställa krav på utdrag ur
register för att få ett vanligt jobb, så innebär det
en press på individer att uppvisa sådana utdrag.
De som vägrar att göra detta kan, i arbetsgiva-
rens ögon, bekräfta att den arbetssökande har
haft flera långa sjukskrivningar eller har prickar
i belastningsregistret. Denna utveckling segmen-
terar ytterligare arbetsmarknaden.

5.5 Omfattning
av registerutdragen

Myndigheterna verkar ha begränsad egen kun-
skap om omfattningen av kontrollen över indivi-
derna. Det finns inte heller statistik över
företagen som arbetar med personupplysningar
och vilken omfattning detta har. Jag redovisade
i inledningen att det varje år sker ca 300 000 re-
kryteringar och något fler i högkonjunkturer. De
volymer för upplysningar om individer som re-
dovisas kan ställas i relation till detta tal eller till
arbetsmarknaden som helhet.

Information om hälsa

Försäkringskassan

Det förekommer att en arbetsgivare begär att en
arbetssökande ska visa upp ett utdrag från För-

säkringskassans register som utvisar tidigare
sjukfrånvaro och frånvaro för vård av barn. För-
säkringskassan lämnar normalt inte ut uppgifter
till en presumtiv arbetsgivare på grund av reg-
lerna om socialförsäkringssekretess i sekretess-
lagen.

”I syfte att förhindra ett kringgående av den reg-
lering som sekretesslagen innebär i form av
skydd för den personliga integriteten, föreslås
därför att en arbetsgivare inte utan lagstöd får be-
gära att en arbetstagare uppvisar ett utdrag från
register som förs hos Försäkringskassan om ut-
draget innehåller uppgifter för vilka sekretess
gäller gentemot arbetsgivaren.”23

När jag utreder detta visar det sig att registerut-
dragen från försäkringskassan är relativt få givet
antalet försäkrade. Mellan 080601 och 081231
kom det in 534 begäran om registeruttag till för-
säkringskassan, alltså omkring 1000 utdrag per
år.

Ett registerutdrag innehåller alla uppgifter om en
person som finns registrerade i socialförsäk-
ringsregistret. Uppgifter om pågående och av-
slutade ärenden framgår, uppgift om
pensionsgrundande inkomst etc. Det framgår
även om det saknas uppgift om kunden i något
av de olika förmånsregister som finns i social-
försäkringsregistret. För en del personer kan ett
registerutdrag bli omfattande och över 50 sidor.
Det finns ingen tidsgräns bakåt i tiden, utan alla
uppgifter som inte är gallrade visas på ett regis-
terutdrag.24

Medicinska undersökningar vid anställning

I dag finns det ingen reglering av medicinska un-
dersökningar av arbetssökande. Det grundlagfästa
skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp och 30 §
LOA gäller inte arbetssökande. Antalet drogtester
för arbetslivet som utförs av Karolinska laborato-
riet har ökat från 20 000 till 40 000 per år mellan
år 2000 och år 2006.

Utredningen om integritet i arbetslivet som pre-
senterades i maj 2009 förslår att också arbetssö-
kanden skall omfattas av strikta krav för vilka
som får undersökas och vilka som får undersöka,
d.v.s. krav på medicinsk kompetens och ackredi-
terade laboratorier.

Utredningen föreslår att: ”En medicinsk under-
sökning kan begäras om ändamålet är
1. att bedöma tillståndet hos en arbetstagare
som har sådana arbetsuppgifter där brister i ar-
betstagarens hälsotillstånd eller där alkohol-,
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narkotika- eller annan drogpåverkan i arbetet
medför risk för människors liv, personliga sä-
kerhet eller hälsa eller för betydande skador på
miljö och egendom,
2. att utgöra ett led i rehabilitering av en ar-
betstagare eller
3. att bedöma tillståndet hos en arbetstagare om
detta är av avgörande betydelse för verksam-
heten på grund av dess speciella karaktär.”

”Med hänsyn till att medicinska undersökningar
får anses vara en kontrollåtgärd av särskilt integ-
ritetskänsligt slag bör emellertid kraven för att en
avvägning ska utfalla till arbetsgivarens förmån
ställas högt. Av ett första led i bestämmelsen bör
framgå att en arbetsgivare får begära en medi-
cinsk undersökning endast om undersökning sker
för ett berättigat ändamål.” Det innebär att ar-
betsgivare inte generellt kan kräva att anställda
skall genomgå medicinsk undersökning som en
del av urvalet av arbetssökande.25

Information om ekonomisk vandel

Kronofogden har ingen överblick över utdrag
över deras register över tiden. Totalvolymen av
utskickade begärda handlingar under år 2008 var
281 777 handlingar, men här ingår även juridiska
personer som det begärts uppgifter på.

Det finns ingen statistik över vem som begär
dessa uppgifter. Men majoriteten av de 282 000
”utskicken” är begäran från inkassobolag.

Under augusti 2009 var 61 000 företag och
420 000 fysiska personer registrerade med skul-
der i Kronofogdens register.26 Det betyder att i
storleksordning en tiondel av löntagarna och där-
till många företagare, som i senare skede kan
vara arbetssökande, har anteckningar hos krono-
fogden som kan vara till men vid en anställ-
ningsintervju.

En fysisk person kan begära att få ta del av en
uppgift hos kronofogden. T.ex. om du har en per-
sons personnummer kan du ta del av dennes
eventuella skuldsituation. Personers skuldsitua-
tion är alltså är en offentlig uppgift.27

Utredningen om integritetsskydd vill inte för-
hindra arbetsgivare att kräva utdrag eller skaffa
sig information om arbetssökandens ekonomi
därför att Kronofogdemyndigheten säger att det
inte är”särskilt vanligt att den registrerade själv
över huvudet taget begär ett utdrag för att upp-
visa för en arbetsgivare. Såvitt vi kunnat utröna
föreligger det alltså inte något motsvarande pro-
blem som jag funnit när det gäller Försäkrings-

kassans register, när det gäller sekretessbelagda
uppgifter i Kronofogdemyndighetens register. Vi
anser därför att det inte finns någon anledning att
införa någon särskild reglering avseende sekre-
tessbelagda uppgifter ur Kronofogdemyndighe-
tens register.”28

Detta menar jag är en felsyn. Ett skäl till att få
enskilda begär utdrag är att arbetsgivarna kan
göra det själva. För det andra läcker det ut infor-
mation från Kronofogdemyndigheten till de pri-
vata upplysningsföretagen. Det bidrar till ett för
finmaskigt nät om enskildas privata situation.

En utredning från 2008 om attityder hos anstäl-
lare vid stora företag visar att: ”Trots att endast
två av tio företag genomför kontroll av kredit-
upplysning och betalningsanmärkningar skulle
betydligt fler vilja att de gjorde det. På frågan om
det skulle vara relevant att kontrollera detta sva-
rar vart åttonde (13 procent) att det skulle vara
relevant att göra det för alla befattningar. Över
hälften (54 procent) svarar att det skulle vara re-
levant för vissa befattningar.”29

Upplysningscentralen, UC, är det ledande före-
taget som för bankernas räkning arbetar med
upplysningar om individernas ekonomi. UC
uppger att de årligen lämnar ut 10 miljoner upp-
lysningar och att 80 procent av dessa gäller fy-
siska individer. ”Antalet personupplysningar som
UC levererat har ökat med nära 20 % de senaste
fem åren. Den övervägande delen av personupp-
lysningarna beställs av större banker och finans-
bolag med syftet att vara underlag för ett säkert
kreditbeslut. Mycket få upplysningar om privat-
personer beställs av företag utanför finanssektorn
och vår uppfattning är att de ytterst sällan an-
vänds till annat än kreditbeslut.”30

Av UC:s hemsida framgår att företaget har en of-
fensiv försäljningsstrategi till företag om inte
bara om näringsidkare utan också om privatper-
soner. Det är min bedömning att det är påtaglig
konkurrens inom marknaden för upplysningar
om enskilda vilket leder till risk för integritets-
kränkande verksamhet. Det finns skäl till en reg-
lering för en sund marknad.

Via nätet så annonserar på sensommaren 2009
minst sex företag om upplysningar om personers
ekonomi.

Ett exempel är annons nedan där sökanden för
30 kr får veta relativt mycket om en annan indi-
vids inkomster tillgångar, civilstånd, skatter och
betalningsanmärkningar. Enklare information
över sms kostar 10 kr.
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Det finns ingen information om omfattningen av
dessa tjänster. Prissättningen är sådan att det är
ekonomiskt tillgängligt för ”alla” som vill ha
upplysningar om en individ.

Det pågår inom regeringskansliet en beredning
gällande kreditupplysningar om fysiska personer
som inte är näringsidkare inte ska få innehålla
uppgift om betalningsförsummelse under 2 500
kr. Dessutom föreslås en kortare gallringstid för
uppgift om sådana personers betalningsförsum-
melser under 4 000 kr.31

Integritetsskyddsutredningen vill inte ha ”någon
särskild reglering av tillåtligheten för arbetsgi-
vare att inhämta kreditupplysningar från kredit-
upplysningsföretag”. Jag tror tvärtom att en
sådan behövs och att bara större belopp bör
komma till arbetsgivares kännedom t.ex. för an-
ställda som skall arbeta med betydande ekono-
misk värden t ex arbete inom finanssektorn eller
med bank eller bokföring.

Information om brott

Polisen har god information och har en tidsserie
som visar en stor omfattning och en anmärk-
ningsvärt snabb ökning av kontrollen av indivi-
ders brottsbelastning.

Arbetsgivare begär, med utnyttjandet av den en-
skildes rätt att ta del av uppgifter om sig själv i
registret, att arbetssökande ska förete ett regis-
terutdrag. Ett sådant utdrag innehåller samtliga
uppgifter om den enskilde som finns i registret.
Uppgifter ur belastningsregistret ska gallras när
viss tid förflutit. Denna tid är normalt tio år från
domen eller beslutet.

Utredningen om integritetsskydd föreslår att ”För
att förhindra att den enskildes rätt att ta del av
uppgifter om sig själv i registret utnyttjas på ett
sätt som vare sig är avsett eller önskvärt föreslås
ett förbud för arbetsgivare att utan lagstöd begära
att en arbetssökande ska visa upp ett belast-
ningsregisterutdrag. Förbudet föreslås omfatta
också en begäran om utdrag ur misstankeregist-
ret som inte har sådant stöd som nyss sagts. Detta

register innehåller uppgifter om den som skäli-
gen är misstänkt för brott. ”

Orsaken till ökningen är till en del nya lagar som
kräver kontrollen av arbetssökande för vissa ar-
betsuppgifter. En stor förändring är att skolper-
sonal måste ha utdrag för att förhindra
anställning av personal som dömts för övergrepp
mot barn. RPS uppskattar att ca 75 procent gäl-
ler arbetssökande.32

År 2003 skede 40 686 utdrag ur polisen register
över enskilda individer ur det så kallade belast-
ningsregistret. Det sker också utdrag enligt per-
sonuppgiftslagen och datalagen som ingår i den
redovisade uppgiften ovan.

År 2003 skedde 81 738 s.k. skolutdrag. Det in-
nebar sammanlagt 122 424 utdrag vilket mot-
svarar att uppemot 3 procent av arbetskraften
detta år kontrollerades. (Jag gör här förenklingar
som jag strax skall redovisa.) Till år 2008 kom-
mer det till utdrag för verksamma inom skolhem
(HVB-hem) 11 127 stycken och för de som är
verksamma med försäkringsförmedling, 9 319
stycken.33

Det bör obeservas en uppgift för ett år inte behö-
ver vara ett normalt värde, eftersom en ny lag
kan innebär en tillfällig ökning av antalet utdrag.
Ett exempel är lagen från 2005 om försäkrings-
förmedling och ökningen av utdrag åren däref-
ter. Vidare behöver antalet utdrag inte återspegla
enskilda individer utan en individ kan begära fler
utdrag, sannolikt dock inte flera utdrag ur samma
register varje år.

Skolverket utredde år 2003 användningen av ut-
dragen och fann att: ”under de två första åren som
lagen var i kraft, dvs. 2001 och 2002, begärdes
drygt 200 000 utdrag medan endast 70 000 perso-
ner erbjöds anställning. I rapporten anges som
sannolika förklaringar till överuttaget att utdrag
begärs in i ett tidigt skede av anställningsförfa-
randet och inte endast när anställning erbjuds, att
även praktikanter kontrolleras, att tilltänkta vi-
karier visar utdrag redan när de anmäler sig till
vikariepooler samt att personer som funderar på
att arbeta inom de aktuella områdena begär in ut-
drag i förebyggande syfte. Vidare framgår av rap-
porten att de utlämnade registerutdragen innehöll
122 anteckningar om brott. Omkring hälften av
dessa avsåg grov misshandel.”34 Av de utläm-
nade utdragen var således anteckningar om brott
ca en på 10 000.

Anmärkningsvärt är också den spridning som ut-
dragen får, där arbetssökanden som inte erbjuds

Personupplysning - Maxi, 30 kr
Kreditvärdighet, scoring, inkomst av tjänst, sam-
manräknad inkomst, förmögenhet, civilstånd, fas-
tigheter ja/nej, antal, summa och typ av
anmärkning, utmätning, skuldsanering, antal och
summa av restförda skatter/avgifter, summan och
typ av skuldsaldo.
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anställning ändå anser sig behöva intyg om
straffrihet. Det visar hur kraven på sökanden
byggs upp.

De s.k. enskilda utdragen har mellan 2003 och
2008 tredubblats och uppgår nu till 123 570. Skol-
utdragen ökademed ca 50 procent till 136 535. Det
innebär, som visas av tabellen nedan, att sam-
manlagt 280 551 upplysningar eller utdrag läm-
nades ur polisens register år 2008. Det var en
ökning på 129 procent under några år. Om det är
huvudsakligen återspeglar enskilda individer så
motsvarar det att 5-6 procent av arbetskraften
kontrollerades med polisens register.

Det är rimligt att tro att det bara till en liten del
är samma personer som varje år tvingas begära
utdrag. Ett utdrag kan kopieras och räcker för
flera arbetsgivare. Arbetsgivarna kräver att ut-
draget skall vara någorlunda aktuellt, så man kan
med samma utdrag söka flera jobb under t.ex. ett
halvår.

Under t.ex. en treårsperiod kan det vara mellan 6
till kanske 15 procent av arbetskraften som begär
utdrag ur polisens register. Ställt i relation till ny-
rekryteringar på arbetsmarknaden ca 300 000 per
år så är det nästan lika många utdrag som nyre-
kryteringar, (Det betyder inte att det är register-
utdrag vid alla nyrekryteringar.)

Jag har i denna grova uppskattning utgått ifrån
att en individ bara begär ett utdrag per år. Här
finns alltså en stor osäkerhet om hur många som
berörs men att det är snabb ökning och att det är
många som berörs måste anses är klarlagt.

Utredningen om integritetsskydd föreslår att en
arbetsgivare inte utan stöd i lag eller med stöd av
lag meddelad författning får begära att en ar-
betstagare uppvisar ett utdrag ur belastningsre-
gistret och inte heller ur misstankeregistret.

5.6 Integritetsberg?

Är det en stor andel av i befolkningen som har
något att skydda eller att dölja och som man inte
vill skall komma till en eventuell arbetsgivares
kännedom? Ja det är stor grupp. Det är många in-
divider som är registrerade i polisens belast-
ningsregister.Antalet personer var i augusti 2009
1 429 988 och antalet belastningar 2 865 055.
d.v.s. en påföljd kan vara mer än 1 per person.
Här ingår domar och ordningsböter, men inte
parkeringsböter. Också domar från andra länder
finns med i registret. Invandrares domar i hem-
landet finns med i registret även om inte hem-
landets rättsäkerhet uppfyller de krav som ställs
inom EU.

Grunden för straffregistret är naturligtvis de som
hamnar i klammeri med rättvisan. År 2008 lag-
fördes 134 000 personer vilket är en ökning med
7 procent från föregående år. Mer än hälften
dömdes till fängelse, 69 500 personer. Ökningen
var störst (10 %) i åldern 18-20 år. Bakom ök-
ningen är flera brott mot trafikförordningen,
ringa narkotikabrott, olovlig körning och snat-
teri. Det finns en påtaglig ”vardagsbrottslighet”.
Källa: Kriminalstatistik 2008. Brå.

Allmänheten har självfallet rätt till skydd i för
yrke med känsliga uppgifter. Men å andra sidan
så innebär ett straff att man sonar sitt brott och

Utdrag ur polisens belastningsregister
Typ av utdrag 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PBT29, enskilda §9 40.686 52.108 71.324 77.381 95.583 123.570
PBT29, enskilda §10 Ingår Ingår Ingår 9.457 9.260 Ingår

i ovan i ovan i ovan i ovan
Skolutdrag 81.738 84.189 86.371 92.504 93.800 136.535
Försäkringsändamål 21.425 6.890 9.319
HVB-hem 2.578 11.127
35

PBT29, Enskilda utdrag enligt 9 § Lag (1998:620) om belastningsregister.
PBT29, Enskilda utdrag enligt 10 § datalagen och 26 § personuppgiftslagen.
Skolutdrag, Enskilda enligt Lag (2000:873) om registerkontroll.
Försäkringsförmedling, Enskilda enligt förordningen 2005:411 om belastningsregister.
HVB-hem, Enskilda enligt Lag (2007:171) om registerkontroll vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn.
Utlandsändamål, Enskilda enligt 9 § 2 st Lag (1998:620) om belastningsregister.
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skall ha en ny chans. En allmänt tillgänglig in-
formation om arbetskraftens vandel innebär att
många som i ungdomen gjort en dumhet får svå-
rare att etablera sig fast på arbetsmarknaden och
trängs undan till en svart eller grå sektor där de
har en svagare ställning. Det ligger inte i det all-
männas intresse. Straffet skall vara avtjänat och
tidsbegränsat.

Summering: Följande uppgifter lämnas ut:

Upplysningscentralen
ca 8 miljoner personuppgifter
Polisens belastningsregister 280 000
Kronofogden ca 283 000,
men där ingår juridiska personer
Försäkringskassan 1 000 uppgifter
till privatpersoner.

Stocken av information är omfattande.
Några exempel:

• Försäkringskassan har uppgifter om alla
som har arbetat i Sverige, dvs. också de som
under en längre tid arbetat utomlands eller
som återemigrerat till utvandringslandet. An-
talet är alltså större än den i Sverige boende
vuxna befolkningen.
• De privata upplysningsföretagen har uppgif-
ter om alla folkbokförda i Sverige.
• Kronofogden har 420 000 fysiska personer
registrerade med skulder.
• Polisens belastningsregister innehåller
1 430 000 personer

Sjukvården, de medicinska laboratorierna, re-
kryteringsföretagen samt inte minst arbetsgi-
varna, gruppen institutioner med personkänslig
information relevant för anställningar är stor.
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Har det någon relevans för arbetsmarknaden om
ej brottsbelastade individer begär registerutdrag?

Om krav på registerutdrag blir mer allmänt ger
det sämre förutsättningar för dem som inte i alla
avseenden kan visa prickfria utdrag t. e.x utan
betalningsanmärkningar, prickar i belastningsre-
gister eller utan många sjukdagar. Bieffekten kan
bli en ytterligare skiktning på arbetsmarknaden
och fler som inte upplevs vara anställningsbara.

Arbetsgivarnas ansvar för rehabilitering är omist-
ligt, men deras intresse kommer att minska om
det blir sed att vid anställningar och i personal-
politiken använda personlighetstester, medi-
cinska tester, registerutdrag, kreditupplysningar
loggningsregister mm. Eller också måste staten
långt mer än idag kompensera arbetsgivarna för
deras arbete.

Men den kanske vikigaste effekten är denna: Ett
allmänt bruk av registerutdrag, där fler arbetsgi-

vare ställer krav på utdrag för att komma i fråga
för anställning, kommer att tvinga andra arbets-
givare att ställa samma krav för att de inte skall
få ett skevt urval av sökande till sina vakanser.

Motsvarande processer finns på andra områden
som vid militär kraftmätning eller vid miljöför-
störelse. En oreglerad informationsmarknad
leder sannolikt till en ”kapprustning” mellan ar-
betsgivare för att de skall undvika att hamna i ett
sämre läge. Det talar för lag eller avtalsreglering
av krav på registerutdrag.

Full information om individers levnadshistoria
som medicinska journaler, utdrag ur belastnings-
register och betalningsanmärkningar gör det svå-
rare för individer att komma igen och få en ny
chans. Inte bara den positiva informationen om
tidigare referenser utan också information om
olika misslyckanden kan följa individer under
lång tid.

6. Effekter om
registerutdrag blir standard

7. 1 Risk för stärkt underordning

Arbetstagaren är underordnad arbetsgivaren.An-
ställningsförhållandet utmärks av en grundläg-
gande obalans genom att arbetstagaren överlåter
beslutanderätten rörande sin avtalsprestation till
motparten. Att priset för ny elektronisk teknik
faller talar för att möjligheten till kontroll av ar-
betstagarna ökar. Det finns också tydliga indika-
tioner på att individinformation blir en vara som
köps på marknaden. Det finns en grundläggande
asymmetri i tillgången på information. Arbets-
rättens funktion är ytterst att återskapa en balans
i avtalsförhållandet, men den tekniska utveck-
lingen och politiska förändringar kan leda till att
denna balans rubbas och arbetstagarnas under-
ordning blir mer uttalad.

Krav från staten som syftar till att stärka indivi-
dens ställning och motverka diskrimineringen
har en baksida genom att den kräver uppgifter
om individens bakgrund. Arbetsgivarnas ansvar
för individens hälsa, oavsett orsaken till eventu-

ell ohälsa, innebär att arbetsgivaren, och dennes
företrädare, får tillgång till känslig information
om individens hälsa och privata förhållanden.

Om arbetsgivarna har ett stort ekonomiskt ansvar
vid rehabilitering kommer deras intresse för in-
formation om de arbetssökande att vara mycket
starkt. Det visades när Försäkringskassan under-
sökte hur arbetsgivarna reagerade på den utökade
medfinansiering vid sjukdom som infördes 2005.
(Arbetsgivarna ålades att betala 15 procent, en
s.k. särskild sjukförsäkringsavgift, av de sjuk-
skrivnas sjukpenning så länge sjukskrivningen
varande.)

Studien visade att av arbetsgivarna som hade
kunskap om reformen var det 42 procent som i
hög grad skärpte rutinen vid nyanställningar. Vid
arbetsplatser över 500 anställda skärpte 36 pro-
cent av arbetsgivarna rutinerna vid nyanställning
jämfört med 51 procent vid arbetsplatser med 1-
4 anställda. I gruppen 5-9 anställda skärpte 49
procent av arbetsgivarna rutinerna.36

7. Summerande diskussion
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Arbetsgivarnas efterfrågan på information om in-
dividen ökar således, om de har ett stort ansvar
för rehabilitering och som leder till kostnader för
arbetsgivarna. En riskdelning, där hela samhäl-
let bär kostnaderna, minskar behovet av infor-
mation och är nödvändigt givet det nya
informationssamhället, om samtidigt full syssel-
sättning skall nås.

Om arbetsgivarna uppfattar att vissa grupper,
t.ex. äldre kvinnor eller utrikesfödda, har ett
högre ohälsostal som medför väsentligt högre
kostnader så är det rationellt att inte anställa per-
soner ur denna grupp. Den 1 januari 2005 fick
arbetsgivarna ett ökat medfinansieringsansvar för
anställda som var sjukskrivna. Tanken var att re-
formen skulle vara kostnadsneutral för arbetsta-
garkollektivet. Reformen innebär också att
sjuklöneperioden sänktes från tre till två veckor
men att en sjukförsäkringsavgift på 15 procent
infördes. Det genomsnittliga antalet medfinan-
sieringsdagar var 4,1, per inskriven, men fördel-
ningen var 8,6 dagar för kvinnor i åldergruppen
55-64 år mot bara 0,4 dagar för män i ålders-
gruppen 16-29 år. Skillnaden är alltså ungefär 1
till 20, vilket rimligen bör ha inneburit en kraftigt
ökad nackdel vid rekrytering av kvinnor i denna
åldersgrupp.

För vissa grupper på arbetsmarknaden är alltså ar-
betsgivarens kostnad 20 ggr så hög vilket bör ha
medfört ett motstånd mot att anställa äldre och
skaffa information om denna individers sjukrisk. 37

En slutsats som ligger nära till hands är att ar-
betsgivarna inte bör ha ett eget direkt ekonomiskt
ansvar för sjuklönen.

Självfallet finns det mycket goda skäl att skydda
inte minst individers säkerhet och hälsa och ställa
krav på arbetskraftens ”redbarhet”. Men ställs
frågan om vilka som kontrolleras, och vilka som
inte behöver blåsa eller visa urinprov? Kirurger
som opererar, domare som dömer, åklagare som
åtalar, riksdagsmän som stiftar lagar, banktjäns-
temän som fattar beslut om köp av värdepapper
eller nya lån, journalister som skriver eller be-
stämmer om publicering av artiklar som kan
kränka individers integritet eller företagsledare
som bestämmer om uppsägningar och investe-
ringar – hur mycket kontrolleras de? Det är näs-
tan alltid de som finns i den nedre delen av
arbetslivet som främst utsätts för kontroll.

7.2 Vad kostar det
att bli diskriminerad?

Vilken betydelse har det att arbetsgivarna med
hjälp av ny teknik effektivare kan sortera och i
många fall diskriminera mellan arbetssökande?

Den första konsekvensen är att färre får arbete.
Det får effekter för deras inkomster men också
för hela ekonomin genom lägre produktion och
finansiering av välfärdstatens utgifter. Det går på
tvärs mot arbetslinjen och inte minst mot en den
kostsamma utbudslinje som regeringen står för.
De dyra jobbavdragen som syftar till att göra ar-
bete mer lönsamt biter inte, om det finns diskri-
minering på arbetsmarknaden.

Den andra effekten av diskrimineringen är att in-
dividerna får acceptera lägre lön för att alls
kunna få arbete. Ekonomerna Olof Åslund och
Oskar Nordström Skans kan visa att sannolikhet
för att en invandrare skall arbeta med andra in-
vandrare är 40 procent högre än en statistisk
jämn fördelning. De har då tagit hänsyn till den
redan förekommande geografiska segregationen
och fördelningen av arbetsplatser mellan kom-
munerna. Sannolikheten att arbeta med en lands-
man är 135 procent högre än den statistiska
sannolikheten. Månadsinkomsten för arbete för
heltidssysselsatta var år 2002 för en inrikesfödd
person 22 250 kr och för en utrikesfödd 19 050 kr
eller drygt 14 procent lägre månadsinkomster.

I en uppsats om lönediskriminering finner ekono-
merna Ali Ahmed och Mats Hammarstedt att ho-
mosexuella män har ca 26 procent lägre
årsarbetsinkomster än heterosexuella män. Några
statistiskt signifikanta skillnader i årsarbetsin-
komster mellan homo- och heterosexuella kvinnor
framkommer däremot inte.38

Den fråga jag utreder är vilka effekter kränkning
av individers integritet kan få, alltså vad kostar
det individerna? Här redovisar jag två grupper,
utrikesfödda och homosexuella män, vilka möter
tydlig lönediskriminering och uppgifter som gör
att det går att ringa in storleksordning på in-
komsttappet som diskriminerade grupper får på
arbetsmarknaden. Diskriminerade grupper ver-
kar ha 10-20 procent läge inkomst. Så hög kan
kostnaden vara för en grupp att ”sorteras undan”
på arbetsmarknaden. För enskilda individer kan
effekten vara än större.

Om detta är en följd av just registerutdrag eller
annan hjälp av ny informationsteknik är svårt att
säga. (Jag har nu inte behandlat könsdiskrimine-
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ring som sannolikt förstärks av möjlighet till ut-
drag från försäkringskassan om föräldraledighet
eller sjukdagar.)

7.3 Förstärker
statistisk diskriminering

Statistisk diskriminering uppkommer på grund
av otillräcklig information. Det vore rimligt att
tänka sig att ökad information skulle minska den
statistiska diskrimineringen. Men det är inte en
slutsats som följer av den empiriska diskrimine-
ringsforskningen redovisat.

Forskning visar att ökad information om de ar-
betssökande inte underlättar deras möjligheter att
få anställning. Inte heller ökar sannolikheten att
få hyra bostad vid ökad information om man har
”fel” namn. Ökad information verkar snarare för-
stärka möjligheten till statistisk diskriminering.
Ny teknik innebär en effektivare grovsållning
eller statistisk diskriminering. Blinda processer
eller ögonbindlar, med andra ord mindre infor-
mation, bidrar till större chanser till arbete. Ökad
möjlighet till individinformation leder sannolikt
till en lägre sysselsättning.

JuristenAnnamaria J. Westregård. hävdar att i ett
modernt samhälle finns inget absolut skydd för

den enskildes privata sfär. I regeringsformen står
att den offentliga makten skall utövas med re-
spekt för den enskilde människans frihet och vär-
dighet. Hennes egen definition är denna:
”Definitionen jag gett individintegritet är indi-
videns anspråk på att få ha vissa värden eller in-
tressen i fred. Huruvida dessa anspråk skall eller
bör respekteras beror på vilka motstående in-
tressen som finns.”39

Om man lägger samman effekter av internetba-
serade anställningsförfaranden, lagreglerade re-
gisterutdrag, företag som sysslar med urval och
rekrytering och deras kunskaper och den kredit-
upplysning som företag och enskilda kan få om
privatpersoner, samt information som spiller över
från ”sociala sajter” så är det en ny miljö som
möter de arbetssökande och som de ofta inte är
medvetna om. De lever i ett digitalt bruk.

Det finns goda skäl att ur allmänhetens intresse
kontrollera vissa grupper av anställda. Men jag
tror att det inte sker en rimlig intresseavvägning
när det gäller kontrollen av de arbetssökande.
Det behövs mer av blinda processer, där rättvi-
san har ögonbindlar och där kön ålder, klass samt
etnicitet får mindre betydelse. Gamla försyndel-
ser skall just vara gamla försyndelser.

Juristprofessorn Stig Strömholm citerar filosofen
Montaigne som för 400 år sedan skrev att ”man
måste förbehålla sig en liten kammare bakom bu-
tiken, en kammare som är helt och hållet vår
egen och helt och hållet fri; där vi upprättar vårt
sanna oberoende och vår främsta tillflyktsort och
ensamhet”.40

Vi har en liberal paradox. Samhället blir mer fritt
eller liberalt när det gäller t.ex. alkohol, rörlig-
heten ökar flödet av information, varor och ka-
pital.

Men som motreaktion ökar kontrollen av indivi-
derna. Det är verkligen en paradox.

Slutord



23

Arbetsgivarens ökade ansvar för sjuklön och rehabilitering kontra arbetstagarnas integritet. Går det
att förena? Annamaria J. Westregård. IFAU 2008: 18
Arbetsgivarnas medfinansiering av sjukpenningen – en första utvärdering. Försäkringskassan ana-
lyserar 2006:18
Agerström, Rooth & Carlsson. Etnicitet och övervikt: implicita arbetsrelaterade fördomar i Sverige.
IFAU: 2007:19
Ulf Bjereld.& Oscarsson. Henrik. DN 30 september 2009
Anna Thoursie. Bilaga till Reformerad föräldraförsäkring - kärlek, omvårdnad, trygghet. SOU
2005:73
Ali Ahmed och Mats Hammarstedt. Diskrimineras homosexuella? Några erfarenheter från svensk
ekonomisk forskning. Ekonomisk debatt 2008:8
Mahmood Arai, Moa Bursell & Lena Nekby. Between Meritocracy and Ethnic Dicrimination: The
Gender Difference Between Meritocracy and Ethnic Dicrimination: The Gender Difference . 2008
Försäkringskassan. Marie Mulder.
Kronofogden.Lars X Karlsson
Arbetsmarknadsrapport 2009:1. Arbetsförmedlingen.
Björklund, A., Edin, P-A., Holmlund, B. och Wadensjö E. (2006) Arbetsmarknaden, tredje rev.
Upplysningscentalen Roland Sigbladh
Personlig integritet i arbetslivet. SOU 2002:18
Stefan Eriksson.Arbetsutbud och sysselsättning bland personer med utländsk bakgrund. DS 2007:4
Per-Anders Edin & Jonas Lagerström. Blind dates quasi-experimental evidence on discrimination.
IFAU 2006:4 Working paper
ILO (2006), “Discrimination against native Swedes of immigrant origin in access to employment”,
provisional report, International Labour Office.
Oskar Nordström Skans & Olof Åslund. Leder anonyma jobbansökningar till lika möjligheter? IFAU
2007:28
Skyddet för den personliga integriteten - kartläggning och analys SOU 2007:22
Integritetsskydd i arbetslivet. SOU 2009:44.
Polisens belastningsregister. Statistik redovisad i mejl till författaren.
Ali M.Ahmed, LinaAndersson & Mats Hammarstedt. Can discrimination in the housing market be
reduced by increasing the information about the applicants? Växjö Universitet
Polachek, S. W. och Xiang, J. (2004) The Effect of Incomplete Employee Information On Wages:
A Cross-Country Analysis With Special Reference to Foreign Worker In-migration. Working Paper
0414, Department of Economics, State University of New York at Birmingham.
Kent Källström och Jonas Malmberg Anställningsförhållandet. Inledning till den individuella ar-
betsrätten. Iustus
Har företagen koll på vilka de rekryterar? Stockholms handelskammares analys 2008:3
Will I see you at work? Etnich workplace segregation in Sweden 1985-2002. Åslund O. Nordström
Skans O. IFAU Workningpaper 2005:24
Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning Ds 2008:34

Källor



24

FOTNOTER:
1 SOU 2 007:22
2 Skyddet för den personliga integriteten - kartläggning och analys. SOU 2007:22
3 Arbetsmarknadsrapport 2009:1. Arbetsförmedlingen.
4 Anna Thoursie 2005
5 Björklund, A., Edin, P-A., Holmlund, B. och Wadensjö E. (2006)
6 Oskar Nordström Skans och Olof Åslund. 2007
7 ILO (2006)
8 Mahmood Arai, Moa Bursell & Lena Nekby2008
9 Magnus Carlsson & Dan Olof Rooth. 2007
10 Per-Anders Edin& Jonas Lagerström.2006
11 Agerström, Rooth och Carlsson Källa: Etnicitet och övervikt: implicita arbetsrelaterade fördomar i Sverige. IFAU 2007:19
12 Ali M. Ahmed, Lina Andersson & Mats Hammarstedt.
13 Arbetsutbud och sysselsättning bland personer med utländsk bakgrund. DS 2007:4
14 USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Finland, Irland, Norge, Nederländerna, Tjeckien och Israel.
15 Polachek, S. W. och Xiang, J. (2004)
16 Har företagen koll på vilka de rekryterar? Stockholms handelskammares analys 2008:3
17 Ulf Bjereld och Henrik Oscarsson DN 30 september 2009
18 Kent Källström & Jonas Malmberg
19 SOU 2007:22
20 SOU 2007:22
21 SOU 2002:18
22 Kent Källström & Jonas Malmberg Iustus
23 Integritetsskydd i arbetslivet. SOU 2009:44.
24 Försäkringskassan. Marie Mulder.
25 Integritetsskydd i arbetslivet. SOU 2009:44.
26 Kronofogden. Alena Koren
27 Kronofogden 2009
28 Integritetsskydd i arbetslivet. SOU 2009:44.
29 Har företagen koll på vilka de rekryterar? Stockholms handelskammares analys 2008:3
30 Upplysningscentralen. Roland Sigbladh
31 Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning Ds 2008:34
32 Integritetsskydd i arbetslivet. SOU 2009:44.
33 Polisens belastningsregister.
34 Integritetsskydd i arbetslivet. SOU 2009:44.
35 Polisens belastningsregister.
36 Försäkringskassan 2006
37 Arbetsgivarnas medfinansiering av sjukpenningen - en första utvärdering. Försäkringskassan analyserar 2006:18
38 Ali Ahmed och Mats Hammarstedt. Diskrimineras homosexuella? Några erfarenheter från svensk ekonomisk forskning.Ekonomisk
debatt 2008:8
39 Annamaria J. Westregård. 2008
40 SOU 2007:22



25



26

• Med Anne-Marie Lindgrens rapport
”Ojämlikhetens pris” (som kom ut 2006 och
var Arbetarrörelsens Tankesmedjas första
rapport) inleddes det fleråriga ”jobbprojektet”
och som till dags dato utmynnat i samman-
lagt åtta rapporter.

Som en röd tråd genom detta jobbprojekt
löper de centrala frågorna kring sysselsätt-
ning, arbetsmarknadspolitik, yrkesinriktad
gymnasieutbildning, arbetslöshetsbekämp-
ning och arbetslöshetsförsäkring.

• Nummer två i denna rapportserie varMa-
rika Lindgren Åsbrinks ”Skapar a-kassan
arbetslöshet?”.

• Tredje rapporten var ”Innanför utanförska-
pet” av Bo Jangenäs och Levi Svennings-
son.

• Som fjärde rapport kom Anders Nilssons
och Örjan Nyströms ”Strukturomvandlingen
och trygghetssystemen”.

• Femte rapporten, även den signerad
Jangenäs-Svenningsson, med namnet
”Arbetsmarknadspolitik i förfall” offentlig-
gjordes på ett seminarium i mars 2009.

• Sjätte jobbpolitiska rapporten kom i form av
intervjuboken ”Jobben först – men hur?” och

den presenterades på ett Tankesmedjan-semi-
narium under S-Jobbkongressen i Älvsjö i
oktober 2009. Boken är skriven av Agneta
Rolfer och Bengt Rolfer och innehåller in-
tervjuer med 16 ledande samhällsanalytiker,
som för resonemang om hur och var de nya
jobben kommer i framtiden – och vad som
krävs av politiken för att de ska bli av.

• Den sjunde rapporten inom jobbprojektets
ram kom i november 2009 med namnet ”Det
måste finnas arbeten!”, även den författad av
Bo Jangenäs och Levi Svenningsson.

• Åttonde rapporten, den här föreliggande
”Ögonbindlar i stället för mer öppenhet?”
är skriven av DanAndersson.

Samtliga rapporter – med undantag för ”Job-
ben först – men hur?” – kan laddas ner
kostnadsfritt på Tankesmedjans hemsida:
www.arbetarrorelsenstankesmedja.se
Boken ”Jobben först – men hur?” kan köpas
för 100 kr via samma hemsida eller beställas
via e-post till info@ts.lo.se.

Ytterligare rapporter inom ramen för detta
Arbetarrörelsens Tankesmedjas jobbpolitiska
projekt kommer att presenteras under 2010.

Arbetarrörelsens Tankesmedjas
jobbpolitiska projekt



Arbetarrörelsens Tankesmedja startades 2006 av LO, Socialdemokraterna och ABF.
Tankesmedjans uppdrag är att stimulera debatten om uppgifter och utmaningar för arbe-
tarrörelsen. Debatt ska föras självständigt och värderingarna om frihet och jämlikhet ska
hävdas med utgångspunkt i sakliga analyser av utvecklingen.
• Tankesmedjan
– genomför seminarier och föreläsningar
– medverkar i andras arrangemang
– driver utredningsarbeten som resulterar i rapporter och böcker
– initierar skrivandet av akademiska uppsatser i angelägna ämnen
– deltar i den offentliga samhällsdebatten

• Hittills utgivna rapporter/böcker/skrifter: (Beställs via www.arbetarrorelsenstankesmedja.se)
Ojämlikhetens pris (Rapport nr 1: Anne-Marie Lindgren, 2006)
Var går vägen till det gröna folkhemmet? (Rapport nr 2: Mathias Tofvesson, 2007)
Skapar a-kassan arbetslöshet? (Rapport nr 3: Marika Lindgren Åsbrink, 2007)
En rättvis och hållbar beskattning (Rapport nr 4: MagdalenaAndersson, Jan Larsson, 2007)
Vårdnadsbidrag en tillbakagång i svensk familjepolitik (Rapport nr 5: Åsa Nelander, 2007)
Dagens Europa nr 1 (Kunskapstidning, 2007)
Dagens Europa nr 2 (Kunskapstidning, 2008)
Dagens Europa nr 3 (Kunskapstidning inför Europaparlamentsvalet, 2009)
Vad är socialdemokrati? (Bok: Ingvar Carlsson och Anne-Marie Lindgren, 2007, ny uppl 2008)
Systrar, Kamrater! (Bok: Anne-Marie Lindgren och Marika Lindgren Åsbrink, 2007)
Gränslös miljö (Rapport nr 6: Mats Engström, 2008)
Innanför ”utanförskapet” (Rapport nr 7: Bo Jangenäs, Levi Svenningsson, 2008)
Ta tillbaka demokratin! (Rapport nr 8: Anne-Marie Lindgren, 2008, reviderad 2009)
Säkerhet och solidaritet (Antologi: Försvars- och säkerhetspolitik, 2009)
Framtidens skatter för framtidens välfärd (Rapport nr 9: Anne-Marie Lindgren, 2009)
Strukturomvandlingen och trygghetssystemen (Rapport nr 10:Anders Nilsson, Örjan Nyström, 2009)
Arbetsmarknadspolitik i förfall (Rapport nr 11: Bo Jangenäs, Levi Svenningsson, 2009)
Makten över debatten (Rapport nr 12: Sandro Wennberg, 2009)
Hur helig är blockpolitiken (Rapport nr 13: Ove Andersson, 2009)
Jobben först, men hur? (Rapport nr 14: Agneta & Bengt Rolfer, 2009)
Det måste finnas arbeten! (Rapport nr 15: Bo Jangenäs, Levi Svenningsson, 2009)
Ögonbindlar i stället för mer öppenhet? (Rapport nr 16: Dan Andersson, 2010)

Tankesmedjan
som för debatten framåt

För aktuell information om verksamheten i Arbetarrörelsens Tankesmedja,
anmäl Dig till vårt kostnadsfria nyhetsbrev och VECKANS ANALYS.

Mejla Ditt namn och Din e-postadress till: info@ts.lo.se
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Anne-Marie Lindgren, anne-marie.lindgren@ts.lo.se, Levi Svenningsson, levi.svenningsson@ts.lo.se
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Styrelseordförande: Göran Johnsson, goran.johnsson@ifmetall.se
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Dan Andersson tar i denna rapport ”Ögonbindlar i stället för mer öppenhet?”
upp frågor om utvecklingen där allt fler arbetssökande kontrolleras allt mer:
”Det finns goda skäl att ur allmänhetens intresse kontrollera vissa grupper
av anställda. Men jag tror att det inte sker en rimlig intresseavvägning när
det gäller kontrollen av de arbetssökande. Det behövs mer av blinda proces-
ser, där rättvisan har ögonbindlar och där kön ålder, klass samt etnicitet får
mindre betydelse.”
”Vem gynnas och vem missgynnas av den ökade informationsmängden? Blir
arbetsmarknaden ”bättre” om alla vet allt om alla eller var går gränsen för vad
det är rimligt att arbetsgivarna får veta om de arbetssökande?”
”FRA-lagen handlar om statens möjligheter till övervakning/kontroll. Men det
finns lika stor anledning att oroa sig över den övervakning av medborgarna
som ekonomiska intressen av olika slag nu kan hålla över medborgarna.”

Dan Andersson, chef för LO-ekonomerna 2001-2008, tidigare bl a
statssekreterare i näringsdepartementet och ekonom på Metall.


